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Pastorale columnBelangrijk om te weten

De	kerk	maakt	muziek

We mogen weer samen zingen! Wat een vreugde! In de 

kerk mag er weer gezongen worden door het koor en door 

de kerkgangers. Als er iets was waar ik en vele anderen de 

afgelopen maanden moeite mee hadden tijdens een viering, 

was om niet mee te zingen met het koor of de cantor. Een mooi openingslied met een 

bekende melodie en een goede tekst, je mocht alleen maar luisteren. Soms was het lied 

zo bekend, dat ik spontaan mee begon te zingen, zo niet mezelf betrapte de melodie van 

het lied toch te volgen met mijn gezichtsuitdrukking.

Voor degenen die mij een beetje kennen, weten dat muziek een belangrijk onderdeel van 

mijn leven is. Ik luister het graag, ik maak het graag en ik zing graag (of de toehoorder 

dit ook zo ervaart, laat ik even in het midden). Muziek heeft iets wonderlijks, vooral 

wanneer je het samen maakt, zoals in een koor of orkest. Wanneer de verschillende 

stemmen en instrumenten in harmonie met elkaar gebracht worden, is dat in staat de 

harten van mensen te raken en te bewegen. Verdriet vindt troost, vreugde wordt gedeeld, 

eenzaamheid verdampt als sneeuw voor de zon en ambitie komt tot leven.

Dit wonderlijke effect van muziek is ook veel gebruikt als beeld van de kerk. Of beter 

gezegd, de kerk zou zoals een orkest moeten zijn. De muzikanten zijn alle gelovigen, 

allemaal met een eigen instrument om een eigen klank toe te voegen aan het geheel. 

Maar alleen door samen harmonisch te spelen, is er een mooi muziekstuk te horen. De 

afzonderlijke partijen lijken op zichzelf heel raar en zijn niet eens aangenaam om naar te 

luisteren. Alleen wanneer alle partijen samensmelten in één muziekstuk, dan pas komt 

de schoonheid van de muziek naar voren. En zo is het ook met de kerk. Alle gelovigen 

dragen op hun eigen wijze bij aan het geheel van de kerk. Niemand kan gemist worden. 

Ieder met zijn eigen talenten draagt bij aan het muziekstuk dat de kerk speelt.

Om deze analogie nog even door te zetten: God zelf is de componist. Hij heeft het 

muziekstuk van het leven zelf geschreven, waarin de tonen om te troosten, de noten om 

te delen, de akkoorden van gemeenschap en de klank van nieuw leven vervat liggen. Als 

kerk mogen we Gods mooiste plan voor de mens ten gehore brengen in onze wereld. 

Sterker nog, Hij geeft ons zijn heilige Geest, de partituren, om onze talenten op zijn best 

te laten ontplooien. Die geeft ons in wanneer we wat harder moeten spelen, of juist 

zachter. Het gaat tenslotte niet alleen om jezelf in de kerk, maar om het geheel. We 

mogen één gemeenschap vormen die met elkaar de muziek van Gods liefde wil laten 

klinken. En de dirigent? Dat is uiteraard Jezus. Door zijn Woord en voorbeeld leren wij 

hoe we onze partituur, de heilige Geest, moeten interpreteren in het leven. Onder zijn 

leiding komt de eenheid tot stand zoals God die in zijn compositie bedoeld heeft. Ja, in 

Jezus vinden wij een houvast van troost, gemeenschap en nieuw leven. Ook al klinkt de 

muziek van de kerk soms nog vals, door samen de dirigent te volgen, komen we tot een 

harmonisch geheel.

Dit beeld van de kerk spreekt mij altijd erg aan. Menigeen gebruikt het misschien om 

op de valse noten die gespeeld worden, te wijzen; mij wijst het vooral op het wezen van 

wie we als kerk zijn. Wij zijn namelijk één geheel, ieder met zijn eigen talenten, jong en 

oud, arm of rijk, we zijn één geheel. En we hebben de taak om Gods muziek van liefde in 

de wereld te brengen! En als we die compositie in goede harmonie laten klinken, zijn er 

geen toehoorders meer, want dan wil iedereen alleen maar meespelen.

Nu snapt u misschien nog meer waarom ik zo blij ben dat we 

weer samen kunnen zingen in de kerk!

Paulus Tilma



Gastvrijheid ervaren
Eén van hun eerste associaties bij 
gastvrijheid was de Engelse Mis in de 
Augustinuskerk in Utrecht. Daar komen 
veel mensen bij elkaar vanuit verschil-
lende landen, verschillende leeftijden 
en achtergronden. Er is een open sfeer 
en er wordt vaak samen gegeten na 
afloop van de viering. „Door samen 
te eten, deel je veel meer met elkaar”, 
zegt Raymund. „Iedereen is daar 
welkom, je kan gewoon aansluiten.”
Toen Rosalyn naar Nederland kwam, 
was het voor haar wel een cultuurshock. 
„In de Filipijnen is het heel gewoon 
om mensen te laten mee-eten. Zelfs 
al hebben ze heel weinig te eten, toch 
delen ze met elkaar.” Dat stond in 
contrast met haar eerste ervaringen 
hier in Nederland. In plaats van voor 
het avondeten uitgenodigd te worden, 
werd je pas ’s avonds uitgenodigd voor 
een kopje thee en een koekje. 
Maar de verbazing over de verschil-
lende culturen werkten beide kanten 
op. Raymund vertelt dat hem de 
gastvrijheid in de Filipijnse cultuur erg 
geraakt heeft. „Ik vond dat zo bijzon-
der hoe welkom je was, er was altijd 
wel iets wat gedeeld kon worden, ook 
al had men soms weinig.” 
Ook zijn ze verbonden aan de organisa-
tie Couples for Christ. „Bij de mensen 
die daaraan verbonden zijn, kun je 
dan ook verblijven of ze regelen dat 
je ergens kan overnachten.” Deze 
openheid en gastvrijheid proberen 
Raymund en Rosalyn ook in hun huis 
vorm te geven.

Aan tafel
Toen ik bij de familie Van Os binnen 
kwam, was de tafel al gedekt. 
Raymund had heerlijk gekookt en we 
konden direct aan tafel. Tijdens het 
eten spraken we over wat we die dag 
gedaan hadden en wat we graag deden 
in onze vrije tijd. Wat al gauw duidelijk 
werd, was dat de meisjes heel creatief 
zijn. Toen het eten op was, konden de 
kinderen het dan ook niet laten om hun 
kunstwerken tevoorschijn te halen. Om 
de beurt lieten ze zien welke kunst-
zinnige tekeningen en schilderijen ze 
gemaakt hadden, op school of thuis. 
Het was voor mij heel leuk om hen zo 
enthousiast te zien, en iedereen genoot 
ervan. Ik voelde me gelijk thuis.

Het gaat niet vanzelf
Na het eten, in gesprek met Raymund 
en Rosalyn, kwamen we hier ook op 
terug. „Het is de kunst om gasten zich 

thuis te laten voelen, dat vind ik ook 
wel het mooie”, vertelde Raymund. 
„Door samen te eten deel je veel meer. 
Datgene wat je bezighoudt, waar je 
plezier aan beleeft of waar je je juist 
zorgen over maakt, kun je door samen 
te eten veel makkelijker delen. Tegelijk 
moet je ook wel oog hebben voor wat 
men nodig heeft”, voegt hij er wel aan 
toe. „Gastvrijheid gaat niet helemaal 
vanzelf. Ten eerste moet je zelf open 
zijn, jezelf laten zien. Soms merk je 
dat de openheid nep is, dat het niet 
persoonlijk wordt. Dan ben je wel bij 
iemand op bezoek, maar eigenlijk voel 
je je er niet helemaal thuis.” 
Rosalyn vult aan dat je ook je best 
moet doen om oog te hebben voor wat 
de anderen nodig hebben. Het is heel 
belangrijk om naar elkaar te luisteren. 
„Soms ontvang je andere ouders of 
vrienden met zorgen of vragen. Als ze 
zich hier thuis voelen, kunnen ze daar 
ook over spreken. Door daar met elkaar 
over te spreken, kun je advies geven of 
helpen keuzes te maken.” 
„Veiligheid is daarbij wel heel 
belangrijk”, benadrukt Raymund. 
„Gastvrijheid betekent dat je ook het 
vertrouwen hebt dat je veilig bent en 
kan zeggen wat je wil zeggen. Anders 
kun je niet het leven delen.”

Extended Family
Door gastvrij te zijn vergroot je de 
familiekring. „Het wordt een Extended 
Family. Je blijft daardoor niet alleen 
binnen je eigen gezin, maar de kring 
wordt groter.” Door de coronacrisis, en 
met name het vele thuiswerken, werd 
dit nog meer duidelijk. „Doordat we 
meer thuis waren, konden we meer 
als gezin samen zijn. De agenda’s van 
iedereen waren voorheen zo vol, dat als 
je even rust had, je eigenlijk al moest 
nadenken wat er de volgende dag op 
de planning stond. Nu is dat anders. 
Doordat we meer rust hebben in het 
gezinsleven, is het ook makkelijker 
om gastvrij te zijn.” Uiteraard legden 
de coronamaatregelen deze gastvrij-
heid ook aan banden, maar de ruimte 
om open te staan voor anderen is wel 
gegroeid.

Gastvrijheid en het gezinsleven
In ons gesprek komt ook naar voren 
dat er grenzen zijn aan de gastvrijheid 
binnen een gezin. Met name is het voor 
de kinderen belangrijk dat de sfeer 
goed blijft. „Je kan niet zomaar ieder-
een uitnodigen. Als bijvoorbeeld twee 
mensen elkaar niet mogen, nodig je die 

liever apart van elkaar uit. Daardoor 
blijft de veilige sfeer wel in stand.” 
Naast de sfeer is ook de structuur in 
het gezin belangrijk voor de kinderen. 
Ook zij hebben hun momenten van rust 
en aandacht nodig en die moeten niet 
telkens verstoord worden door gasten 
over de vloer. Aan de andere kant is de 
gastvrijheid wel een belangrijk onder-
deel in de opvoeding. „Het is goed voor 
hun sociale ontwikkeling en hopelijk 
nemen ze er iets van mee in hun leven.”

Vorm van het geloof
Voor Raymund en Rosalyn hoort 
gastvrijheid bij het geloof. „Jezus deed 
eigenlijk niet anders, samen eten met 
zijn vrienden. En in de kerk doen we dat 
nog steeds zo.” De organisatie Couples 
for Christ helpt hier bijvoorbeeld bij. 
„Zo weet je dat je altijd bij mensen 
terecht kan. En al ken je elkaar eerst 
nog helemaal niet, door het geloof 
en de openheid heb je gelijk een klik 
met elkaar.” Ook organiseert Rosalyn 
in de Petrus en Pauluskerk in Ulft vier 

keer per jaar een Engelse Mis. Daarbij 
komen ook veel katholieken vanuit 
verschillende landen en wordt er na de 
Mis samen gegeten. „Iedereen neemt 
dan iets mee en er is altijd voldoende. 
Het is altijd heel gezellig en zo krijgt 
het samenkomen in de kerk nog meer 
betekenis. Het geloof is dan nog meer 
een feest.”

Tot slot
„Je moet het wel in de vingers hebben‘’, 
merkt Raymund op. „Het aanvoelen 
wat de anderen nodig hebben, een 
veilig thuis voor gasten creëren en het 
delen van het leven, wij hebben dat zelf 
mogen ervaren in de Filipijnen en in de 
kerk. Zo willen wij ook gastvrij zijn in 
ons huis.” 
Ik dank de familie Van Os ontzettend 
voor hun gastvrijheid en het mooie 
gesprek. Misschien zeggen de daden 
van gastvrijheid nog wel veel meer dan 
alle woorden. Door elkaar op te zoeken, 
ontdek je pas echt de waarde van de 
gastvrijheid. Ik wens dat iedereen toe.

Gast-
vrijheid in 
het gezin

Tijdens de coronacrisis is de sociale 

omgang met elkaar behoorlijk onder-

steboven gekeerd. Bij elkaar op bezoek 

gaan en het uitnodigen van gasten is 

allesbehalve gewoon gebleven. Hopelijk 

komt daar steeds meer ruimte voor nu de 

waarde daarvan zichtbaar is geworden. 

Enige tijd geleden mocht ik te gast zijn 

bij de familie Van Os in Ulft. Raymund en 

Rosalyn hebben drie dochters, Zoë, Julia 

en Katelynn. Met hen ging ik in gesprek 

over wat voor hen gastvrijheid betekent. 

Rosalyn is afkomstig uit de Filipijnen en 

Raymund komt uit Ulft. Zij hebben elkaar 

leren kennen in Utrecht. Momenteel 

wonen ze in Ulft. 

Kader
Gastvrijheid is in het christelijk geloof 
heel belangrijk. De wederzijdse 
openheid naar elkaar weerspiegelt 
de openheid die we bij God mogen 
ervaren. Jezus heeft in zijn leven laten 
zien dat de onderlinge liefde betekent 
dat je je eigen leven deelt met anderen. 
Zo heeft Hij ook zijn eigen leven 
gegeven, zodat wij kunnen delen in 
het leven van God. Deze wederzijdse 
openheid vieren we nog steeds in de 
eucharistie, waarin mensen en God 
één gemeenschap vormen. Zoals God 
gastvrij met ons omgaat, zo mogen wij 
ook met elkaar omgaan. Juist door de 
gastvrijheid onder elkaar te bevorde-
ren, kunnen we beter aanvoelen wat 
Gods gastvrijheid betekent. Zo zijn de 
horizontale en de verticale as van ons 
geloof met elkaar verbonden.

Paulus Tilma
Foto: Ton Harbers
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Renoveren

De pastorie behorende bij de O.L. Vrouwe 

ten Hemelopneming kerk in Doetinchem, 

in de volksmond de Pas-kerk, wordt de 

komende maanden volledig gerenoveerd. 

Deze pastorie samen met de kerk is een Rijksmonument en is 

omstreeks 1936 gebouwd. Een prachtig assemble van architect 

Valk die in een prima staat van onderhoud verkeert. Deze maand 

september wordt begonnen met het terugbrengen in de oorspron-

kelijke functie als woongebouw voor ons pastoresteam van onze 

Parochie Maria Laetitia.

De afgelopen 12 jaar heeft de pastorie gefunctioneerd als kantoor-

gebouw voor Grootjans advocaten.

Ruim een jaar geleden zijn we al begonnen met de voorbereidin-

gen met als doel deze grondige renovatie begin 2022 volledig te 

hebben gerealiseerd, waarbij ook veel aandacht is gegaan naar 

een bouwkundige upgrading van de installaties en isolatienormen 

en wooncomfort anno 2022.

Het afgelopen jaar was ik in de gelukkige omstandigheid om ook 

voor het eerst van mijn leven twee maanden achtereen te profite-

ren van ons vakantieadres in Andalusië. Een heerlijk Spaans dorp 

aan de kust, waar we al zo’n 20 jaar van genieten.

Een typische plezierige Spaanse samenleving, waar veel aandacht 

is voor de kinderen, maar waar ook de rol van de grootouders voor 

de gezinnen heel belangrijk is, waar met liefde en respect mee om 

wordt gegaan.

Ook wij hebben via de media in die twee maanden juni en juli de 

vreselijke berichten meegekregen van niet alleen de hevige regen-

val met de vreselijke overstromingen in Zuid-Limburg, maar ook het 

verschrikkelijke nieuws over geweld van ontspoorde, misdragende 

Nederlandse jongeren op het Spaanse eiland Mallorca. 

Met verbijstering hebben we daarvan kennisgenomen. Het is werke-

lijk beschamend wat daar is gebeurd. Hoe kon het zo misgaan?

Ook hier denk ik, is een grondige ‘renovatie’ van onze Nederlandse 

samenleving nodig. Hier wordt vooral verantwoordelijkheid en 

een voorbeeldfunctie gevraagd van onze bestuurders samen met 

ouders.

Dit moet direct worden opgepakt vooral ook door de politiek, hoe 

de samenleving er in de toekomst moet uitzien. Dat we op verant-

woorde manier maatschappelijk anders met milieu en de natuur 

omgaan, niet alles ten koste van economische groei. Er moet een 

ander soort samenleving komen.

We mogen dit niet langer laten versloffen, dit vraagt om ruggen-

graad en vertrouwen in de toekomst.

Geloof, Hoop en Liefde.

Bert Lamers

Van de Bestuurstafel
Het	verhaal	van	Ben	Rouwhorst
Hoe komt iemand tot het verzamelen van 
devotionalia?
Verzamelen zat altijd al een beetje in mijn 
bloed: van schenkkurken tot zakhorloges en 
samen met mijn vrouw Elly broches. Het is 
niet uit te leggen, dat je op een gegeven 
moment wordt gegrepen door iets waar je 
ineens bezield van raakt. In mijn geval was 
dat alles wat met religie te maken had.
Het is begonnen met in mijn ogen een 
geweldig mooi kruisbeeld. Van lieverlee 
gaat dat steeds maar verder. Verzamelen is 
als een ziekte waarvan je niet geneest. Van 
de andere kant speelt heimwee naar het 
verleden ook zeer zeker een rol. Ik vind het 
zonde dat al dat mooie allemaal zou gaan 
verdwijnen. Het geeft een stuk geschiede-
nis weer over het leven van onze ouders 
en grootouders. Hun leven van alledag was 
doordrenkt van het geloof: van opstaan tot 
en met naar bed gaan. Inmiddels heb ik 
een geweldig mooie en grote verzameling 
opgebouwd uit de tijd van het Rijke Roomse 
Leven: van bidprentjes tot kerkgewaden. Bij 
dit alles zit ook op beperkte schaal materi-
aal van andere geloofsrichtingen.

Rijke Roomse Leven
In de tijd van het Rijke Roomse Leven (van 
1860 tot 1960) had de kerk op allerlei 
manieren grote invloed op de gelovigen. Dat 
verliep via organisaties als de jeugdbewe-
ging, de vakbonden, de vrouwenbonden en 
standsorganisaties. 
Het Rijke Roomse Leven zag je ook terug in 
het leven van iedere dag. In ieder huisge-
zin stonden beelden, hingen kruisbeelden 
boven iedere deur, waren er rozenkransen, 

wijwatervaatjes, schilderijen met godsdien-
stige taferelen, ingelijste prenten, kerkboeken, 
medailles en zo meer. ’s Morgens bij het 
opstaan en ’s avonds met het naar bed gaan 
werd een kruisje met wijwater gemaakt en 
de rozenkrans gebeden. Voor en na het eten 
werd er gebeden. Iedere ochtend gingen we 
(nuchter) naar de kindermis. Om twaalf uur 
werd het 'Engel des Heren' gebeden. De 
zeven sacramenten waren markante punten 
in het leven van een katholiek. En uit de 
catechismus werd geleerd wat je van je 
geloof moest weten.  

Tentoonstellingen
Naarmate de collectie groeide, kwam de 
behoefte om de voorwerpen ook aan anderen 
te laten zien. Regelmatig word ik gevraagd om 
een bijdrage te leveren aan tentoonstellingen. 
Vele jaren heb ik samen met Henk klein 
Gebbink inhoud van de vitrinekasten in het 
stiltecentrum van het verzorgingshuis Azora 
Debbeshoek (Ulft) verzorgd. We kozen iedere 
vier à zes weken een ander thema. In een 
mapje werd uitleg gegeven over het ontstaan 
en de gebruiken rond de voorwerpen, die te 
zien waren. 
In 2005 heb ik een expositie samengesteld 
van een deel van mijn verzameling en die 
tentoongesteld in de pastorie van de Petrus 
en Pauluskerk aan het Kennedyplein in Ulft. 
Deze stond toen leeg en was een ideale en 
toepasselijke plek om herinneringen op te 
halen aan de tijd, die op het leven van de 
bezoekers een grote invloed heeft gehad. 
Deze expositie werd goed bezocht en leverde 
veel enthousiaste en positieve reacties op. 
Ook heb ik meegewerkt aan een grote expositie 

in de H.-Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde 
naar aanleiding van het 100-jarig bestaan. 
Ook heb ik daar twee tentoonstellingen van 
kerststallen gerealiseerd. Ook Winterswijk 
en Doetinchem hebben rond de kerstdagen 
gebruik gemaakt van mijn collectie.

In de krant
De eerste keer dat ik aan een tentoonstel-
ling deelnam, kwam er een artikel in de 
krant. Een jonge journalist kwam bij mij op 
bezoek. Hij heeft de verzameling uitvoerig 
bekeken en ging de deur uit met de medede-
ling dat hij er een mooi verhaal van zou 
maken. Toen ik ’s morgens de krant in mijn 
handen kreeg, schrok ik me rot. Wat was de 
kop van het artikel: ‘Een zolder vol religieuze 
pröttel’! Ik was zwaar teleurgesteld en des 
duivels. Een tijdje daarna was ik op bezoek 
bij een bejaarde dame. Zij had het artikel ook 
gelezen. Na mijn verhaal gedaan te hebben 
zei ze: „Och Ben, wat maak je je druk, de 
jeugd vindt dat toch pröttel.”
Naar aanleiding van dit artikel werd ik ook 
gebeld door een man op leeftijd. Hij vroeg 
of ik nog altijd van die oude pröttel verza-
melde. Mijn antwoord was natuurlijk ja. „Dan 
moet je een keer bij mij aankomen”, was 
zijn antwoord. Zo gezegd, zo gedaan. Deze 
meneer had op zijn nachtkastje een prachtig 
kruisbeeld staan met Maria en Johannes de 
Doper eronder. Het was van porseleinbiscuit. 
Ik zei: „Zoiets doe je toch niet weg? Hebt u 
geen kinderen?” „Jawel, maar die hebben er 
helemaal geen belangstelling voor. Als ik er 
niet meer ben, gaat het de container in. Ik 
kan het beter met de warme hand geven dan 
met de koude.” Hij pakte het voor mij in en ik 
moest het meenemen. Het beeld staat nu bij 
ons in de kamer op een mooie plek. 

Het verhaal achter de dingen
Achter veel dingen van mijn verzameling zit 
een verhaal. Zo heb ik enkele mooie kerst-
groepen gekregen. Een heel bijzondere is 
afkomstig uit Gambia. Een echtpaar was daar 
op vakantie. Zij wilden graag een kerstgroep 
meenemen uit Gambia. Na wat vragen en 
zoeken kwamen ze bij een paar beeldhou-
wers terecht. Ze legden uit wat ze graag 
wilden hebben en sloten een overeenkomst. 
Een paar weken later was de kerstgroep 
klaar. Hun verbazing was groot. Een prach-
tige groep, alleen hadden de drie koningen 
tot hun grote verbazing een korte broek aan.
Een andere groep kreeg ik van een weduwe. 
Haar man was jong overleden en om het 
verlies te kunnen verwerken had ze met haar 
kinderen een prachtige groep van papier-
maché gemaakt: Maria, Jozef en kind.
Ook kreeg ik eens een grote verzameling 
engelen. Daar stond een mooie spreuk bij: Je 

mag nooit harder rijen dan jouw beschermengel kan vliegen.
Soms stonden er dozen bij de achterdeur met spullen erin, helaas 
soms zonder naam en adres. Jammer, want je wilt mensen toch 
graag even bedanken.

Andere plek voor collectie
Aan alles komt een eind, ook aan mijn leven. Ik sta nu op het punt, 
dat mijn leeftijd, 80 jaar, en problemen met mijn gezondheid mij 
noodzaken om mijn verzameling, waar ik echt aan gehecht ben, 
ergens anders onder te brengen, zodat het niet verloren gaat. De 
collectie omvat van alles: kerstgroepen, engelenbeelden, wijwater-
vaatjes, Mariabeelden, kruisbeelden, heiligenbeelden, kerkboeken, 
bijbels, rozenkransen, prenten, schilderijen, medailles, kazuifels, 
toga’s, communiebeeldjes, prenten en plaatjes, schoolplaten, 

boeken over heiligenlevens, naslagwerken, boeken over 
iconen, catechismusboekjes, bidprentjes en nog veel 
meer. 
Het liefst zou ik het in een stichting onderbrengen. 

In ieder geval hoop ik een plek te vinden, waar de 
collectie in zijn geheel behouden kan blijven. Wie 
kan mij helpen in mijn zoektocht naar een passende 

oplossing? Ik ben telefonisch bereikbaar onder tel. 06 
- 47 42 71 79 of tel. 0315 - 68 37 48.

Ben Rouwhorst
Foto: Ton Harbers
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Dopen   Doopvoorbereiding 
Dooplocatie Datum Tijd Doopheer Datum Tijd

 
Doetinchem 24 okt. 13.30 u. P.T. Vr. 8 okt. 20.00 u.
Ulft 7 nov. 12.00 u. M.S. Di. 19 okt. 20.00 u.
Doetinchem 28 nov. 13.30 u. P.T. Vr. 12 nov. 20.00 u.

'Alle	verstand	te	boven"
Dit jaar verscheen een boek waarin 22 
wetenschappers zich, elk in een eigen 
hoofdstuk, uitspreken over hun christelijk 
geloof. De laatste bijdrage is geschreven 
door Cees Dekker, specialist in het vakge-
bied van de moleculaire biofysica, waarbij hij gebruik maakt 
van de nanotechnologie. Daardoor is hij bij een groter publiek 
bekend geworden, overigens ook door zijn openlijk spreken over 
zijn geloof. Wetenschappers bedienen zich voor hun onderzoek 
en in hun publicaties van expliciete, zeg maar heldere taal. Wat 
ze onderzoeken en beweren, moet immers weerlegd kunnen 
worden. Dekker spreekt in zijn hoofdstuk ook over zijn geloof 
helder en duidelijk, maar ook heel persoonlijk, en met hem de 21 
anderen. Dat is niet alleen knap, maar in deze tijd ook bewon-
derenswaardig moedig. Wat hun vakgebied aangaat, zit een 
groot aantal deelnemers in de (zeer) exacte hoek, maar ook de 
alfa-vakken zijn vertegenwoordigd. De meesten komen uit een 
christelijk milieu; anderen ontdekten vanuit hun niet-religieuze 
achtergrond zelf het geloof en de zin ervan en raakten erdoor 
overtuigd. De titel van Dekkers hoofdstuk, ‘Alle verstand te 
boven’, werd tevens die van het boek. 

Eerlijk gezegd heb ik de presentatie van ‘Alle verstand te boven’ 
en de publiciteit daar omheen gemist. Dat ik het boek thuis heb 
en per hoofdstuk lees, is te danken aan een krantencolumn van 
Ionica Smeets, ook bij een groter publiek bekend en ook al zo’n 
bolleboos, zij op wiskundig gebied. Zij was op uitnodiging van 
Cees Dekker bij de presentatie. „Je weet toch wel dat ik atheïst 
ben?”, vroeg ze voorzichtig. Dat wist Dekker, maar hij wilde juist 
van haar horen wat ze van de getuigenissen vond. Ze schrijft 
dat ze zeer getroffen werd door de openhartige en persoonlijke 
verhalen. En ze vond het verrijkend te lezen tot welke zingeving 
de schrijvers vanuit hun geloof komen, juist omdat haar eigen 
zingeving het geloof niet als bron heeft. 

Het boek deed Ionica Smeets ook beseffen dat christenen in 
Nederland inmiddels een minderheid zijn, in de academische 
wereld in het bijzonder. Het leidt daar soms tot ‘momenten van 
ongemak’, schrijft ze, wanneer je er als vanzelfsprekend van 
uitgaat dat je collega’s ongelovig zijn. Het is geen bewuste discri-
minatie, maar het is voor een aangesprokene ongemakkelijk, als 
je Pasen afdoet als dagen waarop je naar de meubelboulevard 
gaat, terwijl het voor hem of haar belangrijke dagen zijn.

Een groeiende meerderheid in ons land is onchristelijk, je kunt het 
zien als een autonome ontwikkeling, die je belangstelling wekt 
en waar je kritisch kennis van neemt. Dat kan best een beetje 
lastig zijn, doordat de opvatting van de meerderheid gemak-
kelijk gezien wordt als vanzelfsprekend de juiste. Dat is nu niet 
anders dan toen bijna iedereen gelovig was. Het kost de minder-
heid meer moed en moeite om zich te laten horen. Maar vrijheid 
van spreken is een onaantastbaar recht van meerderheden en 
minderheden, van iedereen. Als niemand zijn mond opendoet, 
wordt het stil, doodstil, zullen de schrijvers van ‘Alle verstand te 
boven’ gedacht hebben. Maar zij niet alleen toch? 

Gerard Bomers

Torentje, torentje bussekruit
WJD@Home	voor	jongeren
In de jaren dat er geen internationale Wereld Jongeren Dagen 
worden georganiseerd, wordt er voor jongeren van 15 tot 30 
jaar nationaal een activiteit opgezet. Met internationale WJD op 
de agenda voor 2023 (in Portugal) nodigen de bisdommen nu 
jongeren uit voor een landelijke WJD@Home in het weekend van 
14 tot en met 16 januari 2022 op Ameland. Ook in 2019 was 
Ameland plaats van handeling van de WJD@Home, waaraan toen 
140 mensen deelnamen en genoten van workshops, vieringen en 
uiteraard de nodige gezelligheid. De @Home-bijeenkomst is een 
perfecte opstap naar het internationale evenement in Portugal. 
Je kunt in Ameland nieuwe vrienden maken en vaste deelnemers 
zullen er veel ‘oude’ bekenden treffen. 
Meer informatie via wjd.jongkatholiek.nl.

Geef	morgen	voor	de	kerk	van	
vandaag…
Nee, u heeft gelijk! Het campagnethema van de Actie Kerkbalans 
is wel degelijk ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’, maar 
omdat de campagnedata voor volgend jaar bekend zijn, durfden 
we ons bovenstaande verhaspeling te veroorloven. Immers, ook 
de giften van morgen zijn nodig om de kerk van vandaag zoveel 
mogelijk in stand te houden. Sterker nog: deze zomer voert de 
Actie Kerkbalans een extra actie omdat de coronacrisis veel inzet 
van de kerken, personeel en vrijwilligers heeft gevraagd. 

In 2022 vindt de Actie Kerkbalans plaats van zaterdag 15 januari 
tot zaterdag 29 januari. De slogan ‘Geef vandaag voor de kerk 
van morgen’ wordt dus gehandhaafd en verder uitgewerkt met 
de nadruk op de ‘kerk van morgen’. Dit krijgt vorm door in de 
fotografie te werken met onder anderen een kind en een jongere. 
Op de achtergrond zijn kerkleden te zien die de kerk inlopen. 
‘Na een ingewikkelde tijd mogen we weer! Kerken willen weer 
vooruit, investeren in kerk-zijn. 
Om in 2022 én in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen 
die verdieping en ontmoeting zoeken’, schrijft het team van Actie 
Kerkbalans.

Grafsteen	kardinaal	Simonis	gezegend
Op 2 september zegende kardinaal Eijk in Utrecht de grafsteen van 
zijn voorganger kardinaal Simonis. De grafsteen - enkele dagen eerder 
geplaatst op begraafplaats Sint Barbara - was een geschenk van de 
Adrianusstichting.„Dankzij de kunstzinnigheid en het vakmanschap 
van broeder Leo Disch wordt het graf van kardinaal Simonis nu gemar-
keerd door een fraaie en waardige grafsteen”, sprak de kardinaal in 
zijn overweging.

Roepingenweek
Van 7 tot en met 13 november wordt de nationale Roepingenweek 
gehouden. In die week wordt extra aandacht gevraagd voor roepingen 
tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. En het 
belang ervan voor de kerk. 
Op zondag 7 november (Willibrordzondag) zal in alle parochies worden 
gebeden voor roepingen en aansluitend in de week zijn er vieringen 
met aansluitend een programma over roepingen. 
Rector Patrick Kuipers van de Utrechtse priesteropleiding en voorzitter 
van het nationale roepingenoverleg: „Als we de gelovigen niet vragen 
om roepingen, zal de Heer ze ook niet geven.” 

De Roepingenweek wordt op 13 november afgesloten met de diaken-
wijding – door kardinaal Eijk – van Eric Rozeman, die recent benoemd 
is tot kandidaat-priester in Wageningen-Ede-Renkum.

Eucharistische	aanbidding	en	
Biechtgelegenheid
-  1e zaterdag v. d. maand van 10.00-11.00 uur
-  O.L.V. Kerk, Pr. Hendrikstraat 36 Doetinchem
Data 2021: 
- 6 november - 6 december

U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:
- Azewijn: Riet Koster  0314 - 65 22 03
- Dinxperlo: Frans Vreemann  0315 - 65 12 13
- Doetinchem: Martin Liefrink 0314 - 32 36 29
- Gaanderen:  Ria Aarntzen 06 - 57 28 45 82
- Gendringen: Ans Robben 0315 - 23 62 36
- Megchelen: Joke Wilting 0315 - 37 74 25
- Silvolde/Varsseveld: Frans Ros 0315 - 32 93 70  
- Terborg: Wilma Elfrink 0315 - 32 98 04
- Ulft: Maria Steentjes 0315 - 84 21 23
- Wijnbergen Wim Loeven 0314 - 34 13 82

U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.

Hebt	u	hulp	nodig	of	kent	u	iemand	die	hulp	
nodig	heeft?	Misschien	kan	de	PCI	u	helpen.	

Vier	mee	met	de	Friezenkerk	in	Rome
Op 31 oktober zendt de KRO-NCRV de Eucharistieviering vanuit de 
Friezenkerk in Rome uit. U kunt thuis meevieren met de gemeenschap 
in de kerk aan de rand van het Sint-Pietersplein. Een unieke mogelijk-
heid om u even verbonden te voelen met deze bijzondere Nederlandse 
gemeenschap in het centrum van de wereldkerk.

Op zondag 31 oktober zal Antoine Bodar, rector van de Friezenkerk, 
om 10.00 uur voorgaan in de eucharistieviering in deze mooie kerk, 
die een geschiedenis heeft die teruggaat tot de achtste eeuw. 
Voor Nederlandse pelgrims en bezoekers is het een plaats van 
ontmoeting en bezinning. In de afgelopen 30 jaar is de kerk ingrijpend 
gerestaureerd. Maar om deze plek in Rome voor de lange termijn te 
behouden blijven er verbeteringen nodig. Stichting Vrienden van de 
Friezenkerk zet zich hiervoor in. We willen u vragen om ons daarbij te 
helpen.

Sluit u aan bij de Vrienden van de Friezenkerk door u aan te melden 
via www.friezenkerk.nl/vrienden. De minimale donatie is € 25,00 per 
jaar, of steun de stichting met een eenmalige gift: scan de QR-code en 
doneer rechtstreeks.

Antoine Bodar: „Een bezoek aan de Friezenkerk is voor veel Nederlanders een van 
de hoogtepunten van hun verblijf in Rome. Met de steun die we vanuit Nederland 

ontvangen, kan dit bedehuis in het hartje van Rome blijven bestaan.” 
Foto: Margot de Jong

2022



Dankbaar	gestemd
Op zondag 5 september nam ik afscheid als parochiecatecheet van de Parochie Maria Laetitia. Het werd een feestelijke eucharis-tieviering, waarin leden van het kerkkoor Dinxperlo de zang verzorgden onder leiding van Frank Knikkink met orgelspel van Anita Simmes. De bloemengroep had de kerk bovendien mooi versierd met prachtige bloemen in geel en wit. Bovenal was het fijn om ondanks de beperkende maatrege-len vanwege corona, vierend samen te zijn met parochianen, vrijwilligers, collega’s en oud-collega’s, vrienden en familie. Verder bleek achteraf dat er ook velen met ons verbonden waren via de livestream. 

Dit alles stemt mij tot dankbaar-heid. Evenals de goede woorden, de kaarten en cadeaus die ik mocht ontvangen tijdens de goedverzorgde receptie na de viering. 
Ik dank daarom iedereen die meegewerkt heeft aan mijn afscheid, mede namens Petra. We kijken met een goed gevoel terug op deze dag.

Ik wens de parochianen, vrijwilligers, bestuurders en mijn oud-collega’s Hans, Marcel en Paulus veel inspiratie en bezieling toe bij de inzet van jullie allen voor de Parochie Maria Laetitia.

Berrie Daalhuizen
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Voor ontwerp, aanleg, bestrating 
en onderhoud van uw tuin!

Onderhoudsabonnement op maat!
Wij helpen u bij de werkzaamheden in uw tuin. 
Van kleine klusjes tot groot onderhoud. 
Bel ons gerust voor advies.

Telefoon 06 - 227 90 338  www.helminghoveniers.nl

Monuta
T  0315 - 630 405 (dag en nacht bereikbaar)

Uitvaartverzorgers Ellen Wezendonk, Ilse Zenhorst en André Zaalmink 

Bel ons gerust voor meer informatie of een persoonlijk gesprek over uw uitvaartwensen.Bel ons gerust voor meer informatie of een persoonlijk gesprek over uw uitvaartwensen.

Wij zijn er voor u.
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Parochie Maria Laetitia

Vrijdag 22 oktober vindt het Ludgersym-
posium plaats. Het is dan herfstvakantie; 
plaats van bijeenkomst is het Ludgercollege, 
Vondelstraat 5 in Doetinchem. Het is een 
initiatief van de Ludgerkring, een groepje 
geïnteresseerden van rk- en pc-huize. De 
groep schenkt aandacht aan Ludger door 
lezingen en publicaties, ze richtte onder 
andere een Ludgergedenkteken op aan de 
IJssel bij Zuthen en helpt bij het inrichten 
van een permanente Ludgerexpositie in 
Museum Smedekinck in Zelhem. En nu is er 
het Ludgersymposium op 22 oktober, tevens 
de presentatie van de Ludgerglossy. Ludger 
is belangrijk genoeg om deze aandacht te 
verdienen, speciaal in de Achterhoek. 

Ludger in het kort
Ludger is een Fries, geboren in 742 in wat 
het huidige Zuilen is. De Domschool in 
Utrecht was zijn opstap naar studie in York 
in Engeland, waar hij twee keer voor studie 
kwam. Hij kreeg daar zijn vorming in de 
Angelsaksische traditie van missioneren: het 
uitdragen van de Blijde Boodschap als voort-
trekkende bode. Pas toen hij 35 jaar werd, 
volgde zijn wijding tot priester, een weldoor-
dachte studie- en beroepskeuze dus. Ludger is 
met zijn levensbeschrijving van abt Gregorius 
de eerste bij naam bekende schrijver in de 
Nederlanden. 
Voor zijn priesterwijding werkte Ludger 
korte tijd in Deventer in de voetsporen van 
Lebuinus, wiens kerkje in brand was gestoken. 
Vanaf 777 werkte hij ongeveer vijftien jaar 
bij zijn landgenoten in delen van het huidige 
Friesland, Groningen en de aangrenzende 

regio in Duitsland. Door een opstand in 784 
moest hij zijn werk onderbreken. Hij trok naar 
Rome en de abdij van Benedictus in Monte 
Cassino, waar hij tweeënhalf jaar bleef. In 
794 begon zijn missie in onze streken. 

De Gelderse IJssel over - eerste bisschop 
van Münster
Die laatste vijftien levensjaren waren succes-
vol. Ludger werkte in het gebied vanaf de 
IJssel bij Zutphen doorlopend tot Münster. 
Een op zijn 1.200-ste sterfdag, 26 maart 
2009, onthuld gedenkteken bij Den Elter aan 
het Ludgerdijkje herinnert aan zijn oversteek 
vanaf Brummen. Hij trok over de oude, hoger 
gelegen Koningsweg via Wichmond-Vierakker, 
Zelhem en Halle verder de Achterhoek en 
Westfalen in. Langs deze route stichtte hij 
de eerste kerkjes: Wichmond, Zelhem, en 
vermoedelijk Aalten en Winterswijk, verderop 
Coesfeld, Billerbeck. 
Karel de Grote had het Saksenland in acht 
bisdommen ingedeeld, waaronder Münster. 
Daar vestigde Ludger in 805 zijn bisschops-
zetel, vier jaar voordat hij in Billerbeck stierf. 
In beide plaatsen is er veel dat aan Ludger 
herinnert en hij wordt er zeer vereerd. Dat 
geldt ook voor Werden, nu stadsdeel van 
Essen, waar Ludger bij zijn klooster begra-
ven werd. Deze abdij met kerk, bibliotheek 
en schrijfschool was vele eeuwen een van de 
belangrijkste religieus-culturele en weten-
schappelijke centra van Europa.

Symposium en glossy
Wat komt op het symposium aan de orde? 
De Heliand, het oud-Saksische epos met de 

vier evangeliën als één verhaal met de ridder-
wereld als achtergrond, Ludgers wijze van 
missioneren, het Ludgerpad Zutphen-Münster, 
de Nederlands-Duitse verbondenheid van het 
gebied waar Ludger werkte, de kleine perma-
nente Ludgerexpositie in Zelhem, wat te doen 
met de religieuze kunst van gesloten kerken, 
en meer. Het symposium is niet een stukje 
evangelisatie, maar staat stil bij een boeiende 
historische periode en de invloed daarvan in 
onze tijd.
Ook de glossy heeft Ludger als centrale figuur. 
Om hem heen een spectrum van onderwer-
pen: de wijze van Ludgers missioneren, de 
vertaling van de Heliand in het Achterhoeks, 
een geschiedenisles in 4-havo over Ludger, 
overdenkingen door Désanne van Brederode 
op het Ludgerpad, buitenlandse priesters over 
hun werk in Nederland, de uitslag van een 
enquête, vier huidige Ludgers over hun naam, 
Herman Finkers over zijn Missa in Mysterium, 
een interview met Gijs Jolink, Ruben van 
Zwieten over evangeliseren op de Zuidas, en 
meer.

De toegang inclusief drank en lunch tot het 
symposium is vrij en gratis, maar geef u van 
tevoren op bij voorzitter@ludgerkring.nl. U 
krijgt per omgaande bericht of er nog ruimte 
is. Het aantal plaatsen is namelijk beperkt 
vanwege de anderhalvemeternorm die we 
veiligheidshalve aanhouden; verder: bewijs 
van negatieve test en/of volledige vaccinatie. 
Zie voor uitgebreide Ludgerinfo www.ludge-
rkring.nl.

Gerard Bomers   

Symposium
Ludger,	zwerver	en	bode	in	de	Achterhoek

Impulz	zomerbarbecue	en	jaarprogramma	2021-2022
Op 12 september hebben we wederom een goedbezochte 
zomerbarbecue gehouden, dit keer voor het eerst in de tuin van 
de pastorie in ‘s-Heerenberg. Het was een mooie nazomeravond 
waarop we gezellig met elkaar bij hebben kunnen praten, onder 
het genot van lekkere gerechten en vleeswaren van Slagerij Bles. 
Het jaarprogramma van 2021-2022 is gepresenteerd (zie 
hieronder; noteer de data alvast in jullie agenda!). We hopen 
ook dit jaar weer veel jongeren bijeen te brengen met deze 
activiteiten.
- 19 december: adventsactiviteit
-  13 maart: verdieping in de Bijbel, met de Youcatbijbel (voor 

elke deelnemer een gratis exemplaar)
-  30 april t/m 8 mei: bisdomjongerenreis Rome 
 (onder voorbehoud)
-  18 juni: bezoek aan de abdij van Tilburg, met onder meer 

een rondleiding door de brouwerij met bierproeverij (onder 
voorbehoud)



Franciscus is geboren in Italië in het plaatsje Assisi in 1181. Daarom noemen 

we hem “Franciscus van Assisi”. Zijn vader is rijk. Franciscus heeft een gemakkelijk

leventje en droomt ervan om ridder te worden. Maar in de oorlog wordt hij

gevangengenomen en wordt hij ziek. Zijn vrienden laten hem in de steek. Als

Franciscus op een dag een wandeling maakt komt hij bij een vervallen kerkje in San

Damiano. Hij gaat naar binnen en ziet het grote kruisbeeld boven het altaar. Als hij

daar bidt hoort hij een stem: “Franciscus, herstel mijn huis”. Het is de stem van Jezus

en Franciscus kiest ervoor om vanaf dan arm te leven, net zoals Jezus. Hij trekt rond

en vertelt de mensen over zijn liefde voor God en de schepping. Over zijn liefde

voor de schepping en vooral voor de dieren, zijn veel verhalen verteld. Er wordt zelfs

verteld dat hij met de dieren kon praten. Als hij preekt komen alle vogels en in de

stad Gubbio, waar de mensen doodsbang zijn voor een wolf, zorgt Franciscus

ervoor dat de mensen vrede sluiten met broeder wolf. 

Tekst: Hagenpreken.nl/MdM | Illustraties: Crafty Little Blessings

Met dank aan enkele kinderen voor hun tekeningen

 
RK Kids.nl is afhankelijk van donaties.

U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te
maken op NL04 INGB 0003 8898 42 

t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl
 

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties
is alleen toegestaan voor abonnementhouders.

Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

             Gebed om Vrede 

Heer, maak mij een vriend van de vrede.
Waar ruzie is, laat mij het goed maken.
Waar gegild wordt, laat mij rust geven.
Waar bangheid is laat mij hoop brengen.
Waar niemand wil delen, laat mij maar delen.
Waar het donker is, laat mij licht maken.
Waar tranen zijn, laat mij lachen brengen.
Waar mensen een hekel hebben aan elkaar,
laat mij ze de liefde voordoen.
Want het is beter te geven dan te pakken.
Beter te delen met elkaar, dan verdeeld te
zijn.
Beter te prijzen dan geprezen te worden.
Amen
Kinderversie van het Gebed om vrede van Sint Franciscus. Gemaakt door Klaas van der Poel

Laudato si
'Zonnelied'

                     Vrede en alle goeds!
                   Dit is de groet van Sint Franciscus en de Franciscanen groeten 
                   nog steeds zo. Franciscus is een echte dierenvriend. Daarom vieren we 
                  op zijn feestdag ook Dierendag (4 oktober). Hij is ook vriend van de
natuur. Hij heeft daarover het Zonnelied geschreven waarin hij God bedankt voor de
mooie schepping. Franciscus spreekt over broeder zon en zuster maan. Wij zijn allemaal
schepselen van God en allemaal broeders en zusters van elkaar. 

Franciscanen:
Na zijn dood zijn gaan de vrienden van
Franciscus verder en ook nu nog. Het zijn
broeders en ze noemen zich Franciscanen.
Franciscus is ook voor onze paus een
voorbeeld. Hij heeft de naam van 
Franciscus gekozen als naam (de paus 
kiest een nieuwe naam als hij paus wordt).

www.janvandulmen.nl
Zeddamseweg 24 • 7075 EE  Etten • Tel : 0315 323 680

Bouwen is vertrouwen
Aannemingsbedrijf

HOVO A&L organiseert in Doetinchem 

cursussen in collegevorm op hoger niveau, 

gericht op mensen vanaf 50 jaar. 

HOVO Achterhoek en Liemers is onderdeel 

van Iselinge Hogeschool te Doetinchem.

Het uitgestelde programma van het cursusjaar 2020/2021  
omvat de volgende vakgebieden:

• Amerikaanse geschiedenis

• Architectuur

• Biologie

• Economie

• Engelse geschiedenis

• Europakunde

• Filosofie

• Geologie

• Geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog

• Geschiedenis van het christendom 

• Geschiedenis vanuit vrouwelijk perspectief

• Het Midden-Oosten

• Joodse cultuur

• Klassieke literatuur

• Klimaatwetenschappen 

• Kunstgeschiedenis

• Muziek

• Psychiatrie

• Psychologie

• Religiewetenschappen

• Ruslandkunde 

• Sociale geschiedenis

Voor uitgebreide informatie  

en inschrijven, zie onze website  

www.hovo-al.nl
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GUV UitvaartzorgGUV Uitvaartzorg

 Tel: 0800 - 08 09  OF VIA www.guv.nl

Waar u verzekerd bent, maakt niets uit. 
GUV helpt altijd en garandeert ook de 
laagste kosten! 

GUV Uitvaartzorg is een non-profi t organisatie. Daarom kunnen onze betrokken professionals 
alle tijd en aandacht besteden aan de nabestaanden en de overledene. De kwalitatieve
dienstverlening van een vertrouwde uitvaartbegeleider van GUV tegen de laagste tarieven. 

Persoonlijk, betrokken en dichtbij
Altijd eerst GUV bellen!
Veel verzekeraars confronteren nabestaanden met inhoudingen of beperkingen als men zelf 
een uitvaartbegeleider wil kiezen. GUV Uitvaartverzorging vindt dit ongepast en zorgt voor de 
oplossing. Wij verzorgen alle diensten volgens de polis zonder dat u daarvoor bijbetaalt!

Bel GUV voor persoonlijke begeleiding én het laagste tarief.

Meer weten? Bel gratis en vrijblijvend:

GUV_2021 advertentie 188 X 133 20201121.indd   1GUV_2021 advertentie 188 X 133 20201121.indd   1 5-1-2021   20:35:275-1-2021   20:35:27
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Weekendvieringen	van 16 oktober tot en met 28 november 2021 Doordeweekse vieringen	kerklocaties	van	18	oktober tot en met 30 november 2021

Doordeweekse vieringen	zorglocaties	van	18	oktober tot en met 30 november 2021

ZORGCENTRA

Croonemate Doetinchem

Schavenweide Doetinchem
2e donderdag van de maand

Den Ooiman (verpleeghuis)
Doetinchem, 3e zondag v.d. mnd.

Verzorgingshuis Pelgrim
Gaanderen

Antonia Terborg

Debbeshoek Ulft

Schuylenburgh Silvolde

Meulenbeek Ulft

Den Es Varsseveld

Zorgcentrum Dr. Jenny
Dinxperlo

vrijdag 5 november

donderdag 11 november

vieringen online via YouTube: 
zoek op momenten van geluk 

dinsdag 26 oktober
dinsdag 30 november

I.v.m. corona geen vieringen

I.v.m. corona geen vieringen

I.v.m. corona geen vieringen

I.v.m. corona geen vieringen

I.v.m. corona geen vieringen

elke laatste vrijdag
 

19.00 uur 

14.45 uur

18.30 uur
18.30 uur

11.00 uur

M. Tankink

M. Tankink

Woord-en Communieviering
Eucharistieviering/ziekenzalving

Geen vieringen i.v.m. corona

J. Brugman
M. Smits

WEEKEND
OLV. / H. Geest / De Huet 

Doetinchem/Wijnbergen
HH. Antonius - 

Petrus & Paulus Ulft
H. Martinus

Etten
H. Augustinus - 

H. Martinus Gaanderen

zaterdag 16 okt.

zondag 17 okt.

29e zondag door het 

jaar ( B )

zaterdag 23 okt.

zondag 24 okt.

30e zondag door het 

jaar ( B )

zaterdag 30 okt.

zondag 31 okt.

31e zondag door het 

jaar ( B )

maandag 1 nov.

Allerheiligen

dinsdag 2 nov.

Allerzielen

zaterdag 6 nov.

zondag 7 nov.

H. Willibrord

32e zondag door het 

jaar ( B )

zaterdag 13 nov.

zondag 14 nov.

33e zondag door het 

jaar ( B )

zaterdag 20 nov.

zondag 21 nov.

Christus Koning

34e zondag door het 

jaar ( B )

zaterdag 27 nov.

zondag 28 nov.

1e zondag van Advent

Zo. 17 okt. 11.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Zo. 24 okt. 11.00 uur

Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 31 okt. 11.00 uur

Eucharistieviering

P. Tilma

Ma. 1 nov. 19.00 uur

Allerheiligen

P. Tilma

Di. 2 nov. 19.00 uur

Allerzielenviering

P. Tilma

Zo. 7 nov. 11.00 uur

Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 14 nov. 11.00 uur

Eucharistieviering/KND

P. Tilma

Zo. 21 nov. 11.00 uur

Eucharistieviering/

Vormselviering

H. Pauw

Zo. 28 nov. 11.00 uur

Eucharistieviering

P. Tilma

Za. 16 okt. 19.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

Zo. 24 okt. 9.30 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

Za. 30 okt. 19.00 uur

Eucharistieviering

P. Tilma

Di. 2 nov. 19.00 uur

Allerzielenviering

Parochianen

Zo. 7 nov. 9.30 uur

Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 14 nov. 9.30 uur

Inspiratieviering

Za. 20 nov. 19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Zo. 28 nov. 9.30 uur

Eucharistieviering/H. Pauw

Ceciliafeest

Zo. 17 okt. 11.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

Za. 23 okt. 19.00 uur

Eucharistieviering

P. Tilma

Za. 30 okt. 19.00 uur

Eucharistieviering 

M. Smits

Zo. 31 okt.11.00 uur

Gebedsviering/processie 

kerkhof

M. Smits

Di. 2 nov. 19.00 uur

Allerzielenviering

M. Smits

Za. 6 nov. 19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Za. 13 nov. 19.00 uur

Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 21 nov. 11.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Za. 27 nov. 19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Zo. 17 okt. 9.30 uur

Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 24 okt. 9.30 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Zo. 31 okt. 9.30 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Ma. 1 nov. 19.00 uur

Allerheiligen 

M. Smits

Di. 2 nov. 19.00 uur

Allerzielenviering

Werkgroep

Zo. 7 nov. 9.30 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Zo. 14 nov. 9.30 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

Zo. 21 nov. 9.30 uur

Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 28 nov. 9.30 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Zie andere locaties.

Za. 23 okt. 19.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

Zie andere locaties.

Di. 2 nov. 19.00 uur 

Avondwakegr./Lectoren 

Dinxperlo en Breedenbroek

Zo. 7 nov. 10.00 uur

Euch.viering 55 jarig 

bestaan

H. Pauw

Za. 13 nov. 19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Zie andere locaties.

Za. 27 nov. 19.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

Za. 16 okt. 17.30 uur

Eucharistieviering

P. Tilma

Za. 23 okt. 17.30 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Za. 30 okt. 15.00 uur

Schuttersviering

H. Pauw

Di. 2 nov. 19.00 uur

Allerzielenviering

Werkgroep

Za. 6 nov. 17.30 uur

Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 14 nov. 11.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Za. 20 nov. 17.30 uur

Eucharistieviering

P. Tilma

Za. 27 nov. 17.30 uur

Eucharistieviering

M. Smits

H. Martinus
Gendringen

De Goede Herder
Dinxperlo KERKLOCATIES

Iedere eerste zaterdag van de maand tussen 10.00 uur en 11.00 uur 
aanbidding met de mogelijkheid om te biechten in OLV te Doetinchem.

H. Martinus Etten

H. Augustinus/ H. Martinus
Gaanderen

OLV. Tenh/ H. Geest
Doetinchem

Overig:
Biechtgelegenheid

Petrus en Pauluskerk Ulft

H. Mauritiuskerk Silvolde

De Goede Herderkerk Dinxperlo

H. Martinuskerk Gendringen

elke dinsdag 

elke donderdag

elke woensdag

Iedere woensdag na de mis Rozenkransgebed

elke vrijdag

1e zaterdag van de maand tussen 10-11 uur 
i.v.m. corona kan er niet gebiecht worden in 
een biechtstoel
U kunt biechten in een te ventileren ruimte 
waar de priester en u anderhalve meter van 
elkaar kunnen zitten. 
(tevens uitstelling van het Allerheiligste)

elke vrijdag 
elke 1ste vrijdag v.d. maand

elke donderdag

elke 1ste woensdag

elke woensdag
elke vrijdag
elke 1ste vrijdag

19.00 uur 

 09.30 uur 

19.00 uur

10.00 uur

09.30 uur
08.30-09.15 u

09.30 uur

18.30 uur

10.00 uur
15.00-15.50 u
14.45 uur

Eucharistieviering 

Eucharistieviering  

Eucharistieviering 

Eucharistieviering

Eucharistieviering
Biechtgelegenheid

Rozenkransgebed

Eucharistieviering/
Rozenkransgebed

Eucharistieviering
Openkerk met uitstelling van het 
Allerheiligste
Rozenkransgebed

M. Smits 

P. Tilma 

P. Tilma

P. Tilma

M. Smits  
M. Smits  

M. Smits

M. Smits
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Azewijn - Ulft - Varsselder/Veldhunten

Mededelingen
Locatieraad:
Voorzitter/catechese:   
Annie Venes, lid pastoraatsgroep,  0315 - 37 72 43, 
annie.venes@hotmail.com
Liturgie:        
Anny Hermsen, 0314 - 65 19 22, familiehermsen@gmail.com
Budgethouder/diaconie:  
Paulien Roelofzen, 0314 - 65 18 33, paulienroelofzen@ live.nl
Kerkhofbeheer:  
Secretariaat Maria Laetitia, 0315 - 34 20 44 
(woensdagmorgen tussen 9.00 en 11.30  uur)
Communie thuis:   
Elke eerste vrijdag van de maand, info Annie Venes
Overlijden:  
De uitvaartondernemer neemt contact op met de weekwacht, 
die op zijn/haar beurt contact opneemt met de betreffende 
geloofsgemeenschap.
Kerkberichten:
E-mail: redactie@kerkazewijn.nl
Post: Envelop in de brievenbus Mattheusplein 1 
(aan de buitenmuur van de Mariakapel) onder vermelding van 
kerkberichten.

Mededelingen
Openingstijd Mariakapel: 
iedere dag van 9.00 tot 18.00 uur.
Communie aan huis: 
Eén keer per maand wordt de communie aan huis gebracht. 
Ouderen, zieken of mensen slecht ter been die graag de 
communie ontvangen, kunnen voor informatie of aanmelding 
contact opnemen met het secretariaat, tel.: 0315 - 68 12 75 op 
maandag- en donderdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur of 
met Henk Erinkveld, tel. 0315 - 68 18 77. 
Gebedsintenties: 
U kunt contact opnemen met het secretariaat: tel. 0315 - 68 12 
75 op maandag en donderdag van 9.00 tot 11.30 uur. Ook kunt 
u intenties (à € 10) per envelop schriftelijk opgeven (graag in de 
linkerbovenhoek vermelden: Intenties) en bij het secretariaat in 
de brievenbus doen. 
Voortaan kunt u de gebedsintenties die opgegeven zijn, vinden 
in het portaal bij de Mariakapel. Opgave dient u minimaal twee 
weken voor de betreffende viering in te leveren.

Mededelingen
Bent u ziek, of kent u iemand in uw omgeving die ziek is en 
graag bezoek vanuit de kerk wenst, of wilt u graag communie 
thuis ontvangen, neem dan gerust contact met ons op.
- Nelleke Wissing, tel. 06 - 10 73 09 19,
- Maria Dellemann, tel. 0315 - 63 17 43.

Overleden

19-09-2021:      
- Theo Schoemaker, zorgcentrum Debbeshoek, 91 jaar.
  Zijn crematieplechtigheid heeft plaats gehad op                                   

26 augustus 2021. 

20-08-2021: 
-  Henk Vinkenvleugel, Diergaarde 14, 85 jaar.     
  Zijn uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaats 

gehad op 26 augustus 2021. 

08-09-2021: 
-  Lies Bergervoet-Cornelissen, Silvoldseweg 27a, Terborg.
  Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaats 

gehad op 14 september. 

Wij wensen hun nabestaanden veel sterkte!
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VARSSELDER-VELDHUNTENAZEWIJN

ULFT

Overleden
Daisy Geerling-Wijgman, overleden 9 september op de leeftijd 
van 53 jaar.
Wij bidden voor haar eeuwige rust en wensen de familie veel 
sterkte. Gedoopt

- 29-08-2021: Abel Seinhorst ,Grote Beer 125, Ulft
- 26-09-2021: Amy Sewalt, Leemlandseweg 12, Varsselder

Welkom als nieuwe parochianen.

Foto: John Spekschoor

Geplande	vieringen
Dit jaar is er geen Oogst-Dank-
Viering, maar daarvoor in de 
plaats komt:
            
     de Gildeviering

Deze wordt gehouden op Kermis-
zaterdag 16 oktober om 10.30 
uur. Het is al weer lang geleden 
dat de trommels en de vaandels 
het Kerkgebouw binnentrok-
ken. Gelukkig hebben we dit 
najaar nog de gelegenheid 
voor dit kippenvelmoment door 
het OLV-Gilde en fanfare St. 
Gregorius.
Het Koningspaar Gert en Anny 
Vonk nodigt u allen uit om deze 
viering bij te wonen.

Vieringen	Allerheiligen/Allerzielen
Op zondag 31 oktober om 15.00 uur is er een samenkomst op de 
Antoniusbegraafplaats in Ulft.

De dag voor Allerheiligen/Allerzielen herinneren en gedenken we 
alle dierbare overledenen en in het bijzonder de overledenen van het 
afgelopen jaar.

Na een kort gebedsmoment zullen de graven gezegend worden.
U krijgt de gelegenheid om een lichtje bij uw dierbaren aan te steken. 
De ruimte rond de graven is beperkt. Daarom wordt u nadrukkelijk 
verzocht om daarmee rekening te houden met het aantal aanwezige 
personen en de 1.5 meter afstand volgens de RIVM regels in acht te 
nemen.

Op maandag 1 november om 19.00 Eucharistieviering 
Op dinsdag 2 november is er een herdenkingsdienst  om 19.00 uur 
voor de  overledenen uit het afgelopen jaar voorgegaan door de 
werkgroep Avondwake. 

Allerzielen
De allerzielenviering is op zondag 31 
oktober. De grafzegening is om 15.00 

uur. Voorganger is Hans Pauw.

Allerzielen

Op dinsdag 2 november zal de allerzielenviering worden gehouden om 
19.00 uur. Deze viering, waarin we onze lieve dierbaren herdenken, 
vindt plaats in het kerkgebouw en aansluitend op het sfeervol verlichte 
kerkhof. De families van de overledenen van het afgelopen jaar krijgen 
de uitnodiging om aanwezig te zijn thuisgestuurd.

Beide vieringen worden gehouden volgens de versoepelde 
maatregelen zoals ze nu gelden voor wat betreft koorzang en 
maximumbezoekersaantallen.
We hopen u te treffen bij de vieringen.

Werkgroep Sterk Voor De Kerk

Een	nieuwe	start	
Vier jaar geleden nam ik afscheid van 
Parochie Maria Laetitia en vertrok ik naar 
Amerika om in te treden bij de Norbertijnen 
van Saint Norbert Abbey in De Pere Wisconsin. 
Een leven volgens de idealen van de eerste 
apostelen waarbij bezittingen in gemeen-
schap gedeeld worden, samen wordt 
gebeden, samen wordt gegeten. 
Een mooi ideaal! 
Maar na verloop van tijd, eigenlijk nog voor ik kleine geloften 
aflegde, merkte ik al dat het leven in de abdij me niet makke-
lijk afging. Dat had te maken met mezelf, maar ook met de 
abdij. Hoewel het ritme van het leven, met gezamenlijk gebed en 
gezamenlijke maaltijden me aansprak, liep ik aan tegen het gebrek 
aan autonomie. Gaandeweg besefte ik ook dat een leven buiten 
het klooster nooit meer mogelijk zou zijn als ik eeuwige geloften 
zou afleggen. In Amerika moet je voor jezelf zorgen, bijvoorbeeld 
voor je eigen zorgverzekering en de opbouw van je eigen pensi-
oen. Hoewel het klooster goed zorgde voor haar leden, waren er 
geen voorzieningen voor hen die vertrokken waren. Voor mij was 
dat een beklemmend idee.    

Daarnaast was de abdij verwikkeld in problemen rond seksu-
eel misbruik uit het verleden. Hoewel er sinds 2005, toen het 
misbruikschandaal in de VS aan het licht kwam, veel was gedaan 
aan training en preventie bleef het misbruik de abdij op verschil-
lende manieren achtervolgen. Een jaar na mijn intreden, brak het 
nieuws over misbruik in alle hevigheid los en dat is eigenlijk niet 
gestopt tot mijn vertrek. Mede door deze problemen ontbrak het 
de abdij aan visie voor de toekomst. De gemeenschap, die vijftig 
jaar geleden uit een paar honderd mensen bestond en nu uit 
minder dan veertig mensen, moest zich heroriënteren, maar dat 
gebeurde maar moeizaam. 

Al deze dingen samen maakten dat ik toegroeide naar het besluit 
om geen eeuwige geloften af te leggen in deze abdij. Mijn werk 
in de parochie, waar ik sinds 2019 pastoor was, maakte dat ik 
het toch tot het einde van mijn kleine geloften gebleven ben. In 
de Lourdes Parochie was ik als een vis in het water en ik werd 
opnieuw bevestigd dat ik toch vooral een parochiepriester en geen 
kloosterling ben. Hoewel het lastig was om uit de parochie weg te 
gaan, wist ik ook dat dat een gevolg zou zijn van het besluit om 
geen geloften af te leggen. In mijn communicatie met kardinaal 
Eijk gaf hij aan dat hij wilde dat ik terug zou keren naar het aarts-
bisdom. Ook vanuit de familie kreeg ik signalen dat men blij zou 
zijn met mijn terugkeer. 

Op 5 september ben ik dan ook geland op Schiphol om weer in 
het Aartsbisdom Utrecht aan het werk te gaan. De kardinaal heeft 
me gevraagd om als pastoor in Vleuten en De Meern aan het 
werk te gaan en op die benoeming heb ik van harte ja gezegd. 
Parochie Licht van Christus heeft naast de oude dorpen Vleuten en 
De Meern de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn binnen haar grenzen. 
Het is een benoeming in een deel van het bisdom waar ik nog niet 
eerder gewerkt heb, maar waar ik wel zin in heb. In deze parochie 
is het de uitdaging om mensen in de immense nieuwbouwwijk 
Leidsche Rijn, waar 40.000 mensen wonen, te bereiken. Tot mijn 
benoeming in Parochie Licht van Christus op 8 december ingaat, 
zal ik assisteren in verschillende parochies  van het aartsbisdom.  

Ik wens jullie alle goeds toe,
Pastoor Peter Ambting 

Parochie Maria Laetitia
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Breedenbroek - Dinxperlo

Mededelingen
Secretariaat: 
Secretariaat en Info; zie inlegvel.

Mededelingen
Thuiscommunie
Bent u slecht ter been en in een situatie dat u geen viering in 
de kerk kunt bijwonen maar toch graag de H. Communie wilt 
ontvangen: laat het weten aan het secretariaat. 
Dit is bereikbaar woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.00 
uur en vrijdagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur, telefoon 
0315 - 65 14 96. 
Er kan dan een afspraak met u gemaakt worden voor een dag 
en een tijd.

Agenda
-  Woensdag 20 oktober: 19.30-20.30 uur belangrijke 

informatieavond voor alle parochianen van onze geloofsge-
meenschap. Zie ook de uitnodiging.

-  Woensdag 27 oktober: 9.30 uur vergadering van de 
Locatieraad.

-  Dinsdag 2 november: 19.00 uur Allerzielenviering, verzorgd 
door de avondwake-werkgroep.

-  Zondag 7 november: 10.00 uur feestelijke H. Eucharistieviering 
uit dankbaarheid vanwege het 55-jarig bestaan van De 
Goede Herderkerk. Voorganger is pastoor Hans Pauw en met 
medewerking van ons kerkkoor. 

  Na de viering een gezellig samenzijn met koffie/thee met-wat-
erbij, hapje en drankje, en in dankbaarheid terugblikken.

BREEDENBROEK

DINXPERLO

Gedoopt
Op 11 september is Quinoa Hulshof door het sacrament van 
het doopsel kind van God geworden en opgenomen in onze 
geloofsgemeenschap. Wij feliciteren de ouders Aukje en Rob en 
de peetouders van harte en wensen dat Quinoa mag opgroeien 
in een liefdevolle omgeving. 

Gendringen - Megchelen - Netterden

GENDRINGEN MEGCHELEN

Geruchtenmachine
„Onze Goede Herderkerk is verkocht aan een makelaar. Of nee: hij 
wordt gesloopt. Toch niet, de bibliotheek komt er in. Nee, er komen 
appartementen in. Ook dat niet, het wordt een concertzaal….” 

Al dit soort geruchten gaat rond, zeker nu bekend is dat er door het 
parochiebestuur en het pastorale team een besluit is genomen en de 
kerk op 17 april 2022 onttrokken zal worden aan de erediensten. 
Al deze geruchten blijven geruchten tot bekend is wat de herbestem-
ming van de kerk zal zijn. En daar zullen we het voorlopig mee moeten 
doen. 
Van diverse zijden is er belangstelling voor het kerkgebouw en waar 
dat uiteindelijk toe zal leiden, is nu nog niet voorspelbaar. Tot dan blijft 
de kerk een plaats waar we mogen bidden, zingen, vieren en deelne-
men aan de H. Eucharistie. 
De geruchtenmachine zal daar niets aan kunnen veranderen.

Overleden
19-09-2021:      
-  Op zaterdag 21 augustus. is door haar Schepper teruggeroe-

pen MARIA JOHANNA HENDRIKA, Maria, GEVEN-REUSEN, 
geboren op 26 augustus 1934. De afscheidsviering vond 
plaats op 26 augustus 2021 in De Goede Herderkerk in 
Dinxperlo, waarna zij werd begraven op het katholieke kerkhof 
in Breedenbroek. 

Wij wensen hun nabestaanden veel sterkte!

Wandeltocht
De geloofsgemeenschappen St. Martinus in Megchelen en Sint 
Maarten- en H. Martinus in Gendringen hebben op Sint Maartensdag 
een wandeltocht georganiseerd.
De bedoeling hiervan is om een paar uur lekker en in een ontspannen 
sfeer te wandelen en met elkaar ervaringen uit te wisselen.
Deze wandeltocht wordt gehouden op zaterdag 13 november 2021. 
Vanaf 9.30 uur bent u van harte welkom in/bij de St. Martinuskerk in 
Megchelen  De wandeling is ongeveer 15 km.
We wandelen door een prachtige landelijke omgeving. Tijdens deze 
wandeling is er een korte pauze waarin er gelegenheid is om een 
kopje koffie/thee en een ‘meegebracht’ broodje te nuttigen. Er is ook 
gelegenheid een broodje en koffie/thee tijdens deze pauze te kopen. 
Na de pauze gaan we via een andere route weer terug naar Megchelen.
Denk wel aan uw paspoort, vaccinatiebewijs en een mondkapje. 
U kunt zich hiervoor uiterlijk vóór 10 november opgeven bij: 
- Ursula Frericks, tel. 0315 - 37 73 49 of 
- Hanny Roes, tel. 0315 -63 01 10.

Viering	bij	
dankbaarheidskruis

Op zondag 12 september hielden 
wij voor de tiende keer een oecu-
menische viering bij het dankbaar-
heidskruis. 
De weersomstandigheden waren 
ons gunstig gezind en de opkomst was geweldig. 
Het thema van de viering dit jaar was ‘Gedenken wij dankbaar’.
Het was een mooie en inspirerende viering voorgegaan door ds. Theo 
Menting en em. pastor Hetty Bresser.
De samenzang was onder leiding van Jos Kok en Harmonie St. Caecilia 
zorgde voor het muzikale intermezzo. Dit gaf een speciale sfeer bij 
deze viering. 
Ook kon men na de viering een zonnebloem meenemen voor een zieke 
of eenzame medemens.

Na afloop kon men onder het genot van een kop koffie en een lekker 
broodje nog napraten.
Dank aan alle vrijwilligers die zich op welke manier dan ook hebben 
ingezet voor het onderhoud van deze plek en de totstandkoming van 
deze viering. 

H.	Eucharistieviering,	zondagmorgen
Velen waren erg positief nu er naast de zaterdagavond ook een 
keer in de drie weken op de zondagmorgen om 11.00 uur een H. 
Eucharistieviering is. Met name de oudere generatie, bezoekers en 
bewoners van de Oevelgunne vinden het waardevol om naar deze 
vieringen te gaan. 
Zondag 14 november om 11.00 uur bent u van harte welkom om samen 
met ons de H .Eucharistie te vieren. Deze viering wordt opgeluisterd 
door het kerkkoor. Meer info. hierover kunt u vinden in de bijlage van 
de Vreugdebode. 

Allerzielenviering:	dinsdag	2	november,	
19.00	uur

  Elke dag
  denken we in stilte
  aan hen van wie wij hielden,
  van wie we afscheid namen,
  afscheid voor de laatste keer.
  Elke dag denken we aan hen in stilte.
  Al het leven komt van God,
  Hij neemt het ook weer terug.

Dinsdagavond 2 november om 19.00 uur nodigen wij u uit voor de 
allerzielenviering in de H. Martinuskerk in Gendringen. Op deze dag 
beseffen we meer dan op andere dagen dat het leven broos en eindig 
is. We staan stil bij het verdriet en het gemis van dierbaren en noemen 
met name hen die het afgelopen jaar zijn overleden en branden 
daarvoor voor hen een kaars die is aangestoken aan de paaskaars.
Ook gedenken wij alle overledenen van onze geloofsgemeenschap in 
deze allerzielenviering. Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door het 
kerkkoor. We nodigen u allen uit om deze gebedsviering bij te wonen, 
met als voorgangers de werkgroep Uitvaart en avondwake. 
Graag zien wij u a.s. dinsdagavond 2 november om 19.00 uur.

Ans, Toos, en Hanny

Foto: Susan Spekschoor



Doetinchem
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Overleden
- Jan Willem ten Holt, Van Hogendorplaan 72 85 jaar
- Gerard Leusenkamp, Verzetslaan 41  85 jaar
- Jan de Vries, Burg. Tenkinkstraat 4  78 jaar
- Hans Wubbels, Den Uylplein 103   75 jaar
- Christina A.L. Koster-Mol, Schavenweide 2  89 jaar

Gedoopt
- Boyd van Londen, Nieuweweg 190, Doetinchem
- Elias Elbers, Bevrijdingsstraat 40, Doetinchem

Jan	en	Hennie	Meijerink:	Rome
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De tip voor dit geschreven portretje kwam 
van pastor Gerard de Haan. Hij is, zoals 
velen weten, een meester in het geven van 
een tip in de vorm van een suggestieve 
vraag. „Zou het niet goed zijn als… ?”, en 
hij vervolgde deze aanloop door te zeggen 
dat hij een reisgebed ging uitspreken bij 
mensen in zijn straat en hen ging zegenen 
bij het begin van hun fietstocht naar Rome. 
En nu, een dag of vier na hun terugkomst, 
praat ik met hen: Jan en Hennie Meijerink.

Jan maakt in een groepje met andere mannen 
vaak fietstochten. „Enkele jaren geleden 
kwam ik, met vijf van hen op weg naar 
Santiago de Compostella, bij het wegfietsen 
Gerard de Haan tegen. Dat contact leidde tot 
zijn gebed en zegen bij het begin van onze 
tocht naar Rome.” „En Hennie?”, is mijn 
vraag. Zij reed met de andere partners in een 
begeleidend busje mee voor het vervoer van 
spullen en de gezamenlijke terugreis. Hennie: 
„Het plan voor de tocht naar Rome was er 
al lang. Ook de andere deelnemers waren 
goed getraind: Paul Dieks, André Jorissen en 
Richard van der Woude. De tocht kreeg een 
extra dimensie, doordat Jan een ziekte kreeg 
die om aandacht vroeg. Hij mocht, oordeelde 
de arts, gewoon meegaan, maar oplettend-
heid was nodig. Je begrijpt dat ik blij was 
erbij te zijn.” 

In	memoriam	Truus	Elich-Knuist

Velen op De Huet kennen Truus Elich. 
Truus werd geboren op 30 maart 1928 in 
Nijmegen en is overleden op 6 augustus 
2021 in Vorden. Ze was getrouwd met Jan 
Elich. Ze kregen vijf kinderen. Jan en Truus 
Elich hadden een fotozaak in Doetinchem. 
Truus was in Doetinchem een geliefde 
vrouw die klaarstond voor veel mensen. 
Ze knapte allerlei klussen wel even op, 
niets was te veel voor haar. Truus was 

vrijwilliger binnen het kerkelijk leven op De Huet. Toen eind 
jaren tachtig zowel de protestantse als de katholieke kerk de 
oecumene vorm ging geven, heeft Truus zich daarvoor ingezet. 
Ze was vrijwilliger bij de katholieke en de oecumenische vierin-
gen. In de loop van de tijd heeft ze veel verschillende taken 
verricht: klaarzetgroep, bloemengroep, lectorengroep, en ze was 
lid van de werkgroep oecumene. De vieringen vonden toen nog 
plaats in de culturele zaal van De Bongerd. Vanaf het moment 
dat er plannen waren om een kerkelijk centrum op De Huet te 
bouwen, was Truus daarbij betrokken. Ze heeft meegedaan aan 
diverse acties om geld in te zamelen, ze heeft in commissies 
gezeten voor inspraak, etc. Samen met Truus is in Kevelaer het 
Mariabeeld gekocht voor het Stiltecentrum in De Wingerd. 

Truus was een van de oprichters van de groep die de katholieke 
gebedsvieringen op donderdagochtend in De Wingerd verzorgt. 
Elke derde donderdag van de maand kunnen de aanwezigen de 
communie ontvangen. Toen een paar jaar geleden De Wingerd 
voor het katholieke deel aan de eredienst werd onttrokken, bleef 
Truus met haar donderdagochtendgroep doorgaan. Ze had de 
leiding binnen de groep. 

Corona beperkte Truus in haar dagelijkse gang van zaken. 
Veel activiteiten, dus ook de gebedsvieringen op donderdag-
morgen, werden stilgelegd tijdens de lockdown. Toen het er 
eindelijk naar uitzag dat deze activiteit weer mocht starten, 
hebben we nog bij Truus thuis overlegd over de invulling van 
de derde donderdag van de maand. In mei 2021 vond de eerste 
gebedsviering na de lockdown plaats. Helaas bleek dat Truus 
door haar steeds voortschrijdende lichamelijke ongemakken niet 
meer thuis op De Huet kon blijven wonen. Ze is in het voorjaar 
verhuisd naar het verpleeghuis in Vorden. We zijn blij dat we 
haar nog het ‘Teken van erkentelijkheid’ van de parochie hebben 
kunnen overhandigen. Dank Truus voor jouw grote inzet voor de 
geloofsgemeenschap De Huet! 
Dat zij moge rusten in het eeuwig Licht van God de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest.

Donderdagochtendgebeds-
vieringengroep De Huet

Eigen foto's.

Eerste	gezinszondag	12	september
Zondag 12 september was het dan 
zover… de eerste gezinszondag werd 
gehouden in de OLV. Hoewel de leden 
van de verschillende leeftijdsgroepen 
goed waren voorbereid, is het toch 
altijd de vraag: hoeveel gezinnen zullen 
er komen en hoe zullen ze het vinden?
De eucharistieviering was mooi en duidelijk voor de aanwezige 
kinderen. De misdienaars Emilia en Dilon hadden tijdens hun vakan-
tie samen met pastor Paulus Tilma een ‘tijd-door-het-kerkjaar-klok’ 
gemaakt, die tijdens de viering werd onthuld. Het klaar maken van de 
altaartafel werd gedaan door twee kinderen en twee volwassenen uit 
de kerk, zodat iedereen zich al verbonden voelde met elkaar. En ook 
het kinderkoor The Singing Kids was weer aanwezig om de viering 
muzikaal te ondersteunen. 

Tijdens de gezamenlijke lunch – ieder bracht zijn eigen brood mee – 
konden de gezinnen genieten van een heerlijk kopje vers gekookte 
soep en kwamen de gesprekken onderling al gezellig op gang. Voordat 
iedereen naar zijn/haar eigen groep ging, werd er nog gedanst op het 
liedje ‘Looft de Heer, alle tamme en wilde dieren’. Daarna gingen de 
groepen uiteen om, ieder op eigen niveau, het thema ‘Wie ben ik’ 
uit te werken met een verhaal, een knutsel of een gesprek, waarbij 
de jongere kinderen een mooie scheppingstafel hebben gemaakt. De 
geluiden die we terugkregen na deze eerste gezinszondag, waren zeer 
positief, dus ik kan je wel vertellen dat het een supergeslaagde dag 
is geweest! 
Ben jij nou ook nieuwsgierig geworden? Kom dan zondag 10 oktober 
naar de tweede gezinszondag, want je bent van harte uitgenodigd!

Tijdens de Adventstijd – zondag 28 november, 5, 12 en 19 december – 
is er geen gezinszondag, maar wel elke zondag een Kindernevendienst! 
Ook die is altijd heel gezellig en leerzaam en zo kunnen we ons samen 
voorbereiden op de geboorte van Jezus.

Chantal van der Sanden

Actie	Kerkbalans

Onze budgethouder, Thea Pelgrom, kijkt elk jaar rond deze tijd 
naar het binnenkomen van de toegezegde bijdragen voor de 
Actie Kerkbalans. Ook dit jaar weer: er zijn nog wat toezeggingen 
niet binnen gekomen. Vandaar deze vriendelijke herinnering aan 
degenen die het betreft, met dank onzerzijds voor uw bijdrage. 
Overigens: u kunt ook een bijdrage overmaken als u geen toezeg-
ging hebt gedaan, graag wat ons betreft. Het gaat niet om luxe, 
elke bijdrage helpt om onze locatie - eucharistisch centrum - in 
financieel opzicht goed te beheren. 

Namens Lr & Pg, Gerard Bomers

Jan: „Wij wilden de Via Francigena, de 
eeuwenoude route Canterbury-Rome volgen. 
Daarom fietsten we eerst naar Calais en 
volgden van daaruit de route. In Reims 
voegden onze partners in hun busje zich 
bij ons. De kathedraal daar is prachtig en 
indrukwekkend.” 
Jan en Hennie lopen graag kerken binnen, 
vooral als ze mooi zijn en indruk maken. In 
de stilte van de gewijde ruimte vinden ze 
momenten van bezinning en tot zichzelf 
komen. Jan: „In het leven van je werk denk je 
bijna alleen in prestaties. Onze maatschappij 
wordt grotendeels bepaald door presta-
tiedrang. Later voel je dat er meer is in het 
leven; tijdens zo’n tocht besef je dat in het 
bijzonder. Het komt ook door de contacten 
die je met anderen hebt die de tocht maken; 
ook zij maken andere afwegingen dan in hun 
gewone leven.”

Het gedeelte door Zwitserland was mooi en 
zwaar, maar bij het Meer van Genève ging het 
pad door een prachtige wijnstreek. Beiden 
benadrukken dat het bezoek aan Rome 
overweldigend was, niet alleen een prachtige 
stad, maar vooral raak je haast overvoerd 
door de vele indrukken. Het exterieur van 
de St.-Pieter is door zijn bekendheid minder 
verrassend dan het interieur, een gewijde 
ruimte waar je stil van wordt. En natuurlijk 

naar boven; in de koepel klauterden ze de 
vele treden omhoog om boven naar buiten 
en rondom te lopen voor het uitzicht op de 
eeuwige stad. Wat zagen ze veel! 
Moe van de fietstocht en overrompelende 
indrukken van de monumentale gebouwen, 
konden ze niet de hele stad bezoeken. Maar 
ze zagen wel het vele moois in het Vaticaans 
Museum en de Sixtijnse Kapel. Jan: „Voor mij 
kwam naast de veelheid van indrukken in 
Rome voortdurend de vraag: hoe kregen ze al 
die grote, zware delen zoals de pilaren op hun 
plaats? Ik stelde me die vraag vooral bij ons 
bezoek aan het Pantheon.”

Niet veel later reden ze weer hun straat 
binnen en dachten ze terug aan hoe het 
begonnen was met het gebed en de reiszegen 
door pastor De Haan. Dat was voor Jans fiets-
genoten een verrassing geweest, ze wisten er 
niet van, maar het had hun echt wat gedaan. 
Hennie: „Het was toch ook een opluchting om 
goed thuis te zijn; ik besef dat de reis heel 
bijzonder is geweest en emotioneel.” 

Ik heb graag naar hun beider verhaal geluis-
terd en het opgeschreven; het was een fijn 
gesprek, dank.

Gerard Bomers  

St.-Pietersplein: Jan Meijerink derde van links
Eigen foto's



Etten
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Verjaardagen
Tot en met 22 september vierden de volgende 80-plussers van 
onze geloofsgemeenschap hun verjaardag:

-  Mevrouw J.W.T. Leijzer-Verbeeten 17 augustus 85 jaar
-  De heer G.A. Neve  17 augustus 87 jaar
-  Mevrouw G.A.T. Hendriksen-Franken 26 augustus 90 jaar
-  Mevrouw C.H.B. Derksen-Hilderink 27 augustus 83 jaar
- De heer G.A.J. Arnoldussen 4 september 93 jaar
- Mevrouw C.E. Winters-Koenders 5 september 86 jaar 
- De heer R.W.G.M. Rothuizen 12 september 85 jaar 
- Mevrouw T.J. Winters-Wellink 14 september 89 jaar
- Mevrouw H.M.A. te Wiel-Wanink 16 september 81 jaar
- De heer M.L. Geurts  17 september 85 jaar
- Mevrouw H.A. Thuis-Hendriksen 17 september 87 jaar
- De heer J.R.J. Theunissen  19 september 91 jaar
- Mevrouw T.H.M. Liebrand-Geurts 22 september 82 jaar

Namens de geloofsgemeenschap, van harte gefeliciteerd!

Terborg

Verjaardagen
De afgelopen periode vierden de volgende 80-plussers van onze 
geloofsgemeenschap hun verjaardag:

- Mevrouw Th. Eggink-Gal 92 jaar
- Mevrouw M. Huijink-Weel 88 jaar
- De heer G. Willemsen 85 jaar
- Mevrouw C. Lenting-Engelhard 88 jaar
- Mevrouw M. Jansen-Delleman 93 jaar
- De heer J. Dieker 85 jaar
- Mevrouw B. Berendsen 98 jaar

Overleden
- Mevrouw M. Boer-Jaartsveld 85 jaar
- Mevrouw P. Bloem-Mijnen 81 jaar
- Mevrouw M. Bruijns 89 jaar

Ziekendag
Op zondag 5 september vierden we Nationale Ziekendag. Fijn dat 
we dit jaar weer konden beginnen met een viering in de kerk. 
Ans Jansen ging voor in een gebedsviering. In de overweging ging 
zij in op het evangelieverhaal: Jezus geneest een doofstomme. Ze 
begon haar overweging met de opmerking dat ze hoopte dat dit 
verhaal voor ieder van ons meer mag betekenen dan een spectacu-
lair verhaal over een genezing. Dat we hopen dat iedereen mensen 
om zich heen mag hebben die door gebaren laten zien dat ze er 
voor je zijn. Hoe moeilijk je het ook hebt, dat je er niet alleen voor 
staat. 
Stephanie van der Heijden las aan het begin van de viering een 
gedicht voor: Hoop van Marinus van den Berg. Een toepasselijk 
gedicht. Fijn dat we dit weekend voor het eerst sinds lange tijd ook 
weer mochten genieten van de zang door het kerkkoor. 

Na de viering hadden de leden en vrijwilligers van de Zonnebloem 
nog een gezellige voortzetting bij zaal Köster en konden zij genie-
ten van een overheerlijke brunch. 

Foto’s: Ria Wieskamp

  Hoop
 
  Je mag je een gelukkig mens prijzen
  als er mensen om je heen zijn
  die je niet in de steek laten.

  Je mag je een gelukkig mens prijzen
  als mensen je hart verwarmen,
  mensen die je verdriet zien,
  mensen die je ook optillen en opbeuren.

  Mensen van wie ook hoop uitgaat,
  omdat ze je niet vergeten.
  Je mag je een gelukkig mens prijzen –
  ook al word je getroffen
  door ongeluk, verdriet en moeite –
  als er mensen zijn die je steunen, 
  mensen met handen die meedragen,
  mensen met handen die je last verlichten.

  Je mag je een gelukkig mens prijzen
  vanwege die mensen die je een glimp doen
  opvangen van het menslievende Gelaat
  van de Onzichtbare
  die hoopt dat je goede hoop kunt behouden.

Marinus van den Berg

Opening	secretariaat
Het secretariaat van onze locatie is vanaf 29 september weer 
iedere woensdagochtend geopend van 10.00 tot 11.00 uur. 
Heeft u vragen die niet kunnen wachten, dan zijn we telefonisch 
bereikbaar op telefoonnummer 06 - 12 67 88 24 of via mail 
rketten@mlparochie.nl

Gebedsviering	Allerzielen	
zondag	31	oktober	11.00	uur

Dan herdenken we de  overledenen die sinds vorig jaar Allerzielen 
zijn overleden. De viering wordt voorbereid door Sjoerd Jansen, Jan 
Wenting, Angeline Cornielje, Ans Jansen en pastor Marcel Smits.  
Tijdens de viering worden de namen genoemd van hen die sinds vorig 
jaar Allerzielen zijn gestorven. Voor ieder van hen wordt tevens een 
kaars aangestoken. Mensen die in deze periode een dierbare hebben 
verloren, krijgen een persoonlijke uitnodiging. In deze allerzielenvie-
ring proberen we met mooie teksten en gebeden woorden van troost 
te vinden. De viering zal muzikaal worden ondersteund door het 
kerkkoor o.l.v. Ferdi Cornelissen en organist Anita Simmes.
Na de viering is er een gezamenlijke tocht naar het kerkhof voor de 
graf- en urnenzegening. 
Ook is er een eucharistieviering op zaterdagavond 30 oktober om 
19.00 uur. De intenties worden in beide vieringen gelezen. De voorgan-
ger is pastor Marcel Smits. 

Foto: Ans Jansen

Opening	van	De	Huiskamer
Op zaterdag 25 september was de officiële opening van De 
Huiskamer door wethouder Overduin. Er waren spellen voor jong en 
oud en een 'herkenningstafel' met oude gebruiksvoorwerpen. Ook 
werd een speurtocht gehouden langs etalages in de Hoofdstraat.
Al ruim een jaar heeft ook onze geloofsgemeenschap een onder-
komen in De Huiskamer. Er is een afgesloten kantoorruimte voor 
ons secretariaat dat iedere woensdagochtend geopend is. Op die 
ochtend staat ook de grotere ruimte compleet tot onze beschik-
king.  U bent van harte welkom voor een kopje thee of koffie. De 
opening van De Huiskamer was niet voor niets op de landelijke 
Burendag. Wij zien u als buur, dus van harte welkom! U kunt dan 
gelijk een kijkje nemen in de Huiskamer en wie weet – misschien 
vindt u wel een leuk boek in de 'buurtbibliotheek'.
Toen wij verhuisden van het Jorishuis naar De Huiskamer werden 
wij bijna gelijktijdig geconfronteerd met alle beperkende maatrege-
len. De Ontmoetingsbijeenkomst die wij organiseerden – en waar 
altijd nog zo'n 40 a 50 parochianen naar toe kwamen – konden 
niet meer doorgaan. Dat vonden en vinden wij nog steeds heel erg 
jammer. Inmiddels zijn de regels verruimd en is de 1,5 meter afstand 
vervallen. Daarnaast heeft het Bisdom aangegeven dat er zonder 
enige vorm van bewijs of controle mag worden gevierd. Een kerke-
lijke ruimte staat altijd open voor iedereen. Een mooie gedachte 
die wij zeker onderschrijven. Van de andere kant dragen wij wel 
verantwoordelijkheid. En juist daarom zijn wij nog wat huiverig om 
de Ontmoetingsbijeenkomsten weer te gaan organiseren. Binnen 
onze werkgroep Nieuw Begin wordt hier uitgebreid over gespro-
ken en wij kiezen op dit moment voor zekerheid. Uiteraard willen 
wij graag weer bij elkaar komen om het geloof samen te beleven. 
Al meer dan 10 jaar merken wij dat de Ontmoetingsbijeenkomst 
gewaardeerd wordt en invulling geeft aan de behoefte van onze 
mede-parochianen. Wij vergeten u niet! Door middel van bericht-
geving in de Vreugdebode houden wij u op de hoogte. 
Tot gauw, daar vertrouwen wij in.

Jos Kunze, Werkgroep Nieuw Begin (Foto J.Kunze)

Gedachteniszondag
Ook dit jaar organiseert de Protestantse Geloofsgemeenschap de 
Gedachteniszondag. 
Overleden familieleden en medegelovigen worden herdacht door 
een kaarsje aan te steken en in de lichtjesboom te plaatsen. 
Wij - de katholieke geloofsgemeenschap in Terborg - zijn van 
harte uitgenodigd om deel te nemen. 

Op 21 november is de NH-kerk in Terborg open tussen 14:00 en 
16:00 uur. Er is gelegenheid voor een eigen bezinningsmoment, 
om te luisteren naar (orgel)muziek en om een kopje koffie of thee 
te drinken. Iedereen is van harte uitgenodigd. 



Overleden

- Woensdag 11 augustus is door een 
noodlottig ongeval overleden Myrthe 
Massop.
Myrthe was pas 19 jaar. Zij woonde 
bij haar ouders en broer aan de 
Beitserijstraat 18 in Gaanderen.
Donderdag 12 augustus was er gelegen-
heid om afscheid van haar te nemen en 
vrijdag 13 augustus was de crematie-
plechtigheid in besloten kring.
Wij bidden voor allen die nu verder 
moeten leven met de grote leegte die 
het verlies van Myrthe achterlaat. Mogen 
vele mooie herinneringen aan Myrthe 
u kracht geven. En het vertrouwen dat 
Myrthe is opgenomen in het Huis van 
de Heer en daar voor altijd geborgen zal 
zijn.

- Zondag 12 september is overleden 
Wim Bouwmeister,  echtgenoot van Resi 
Bouwmeister-Lövering, die op 2 decem-
ber 2020 is overleden. Wim Bouwmeister 
zou 30 september 92 geworden zijn. Hij 
woonde aan de Leuverinkstraat 24 in 
Gaanderen. 
Vrijdag 17 september was voor hem de 
crematieplechtigheid in besloten kring.
Wij geloven dat hij nu weer samen is met 
zijn geliefde Resi, in het Huis van onze 
Heer.
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Gaanderen

Wanneer u dit leest, zijn de vier vleugelconcerten alweer achter de rug.
Op vier zondagmiddagen in september en oktober gaven de ‘Simmes-
koren’ benefietconcerten in de St. Martinuskerk in Gaanderen, om de 
laatste betaling aan de nieuwe Grande Piano die deze zomer is aange-
schaft, helemaal af te ronden.
Wanneer alle vier de concerten net zo’n mooi succes waren als het 
eerste optreden, verzorgd door het koor Bergh’s Vocaal, dan is dit 
zeker gelukt. Bij de aanlevering van de kopij voor deze Vreugdebode 
was alleen pas dit eerste concert, op zondagmiddag 19 september, 
gegeven.

Bergh’s Vocaal in actie tijdens het eerste zondagmiddagconcert in 
de St. Martinuskerk in Gaanderen. De muzikale leiding en piano-
begeleiding waren in handen van pianist en dirigent Ben Simmes. 
Jelmer Simmes verzorgde mede de begeleiding van de Volksliederen 

Vieringen
Behalve dat er elk weekend een eucharistie-, 
gebeds- of inspiratieviering is in onze geloofs-
gemeenschap, zijn er sinds deze zomer ook 
op de donderdagochtend eucharistievierin-
gen. Deze worden voorgegaan door pastor 
Paulus Tilma en beginnen om 9.30 uur. Na 
afloop van de donderdagochtendviering kunt 
u gezellig even napraten onder het genot van 
een kopje koffie of thee.
Wanneer er speciale vieringen zijn – een 
gezinsviering of inspiratieviering met mooie 
intermezzo’s van lokale muzikanten en/
of zangers, dan wordt dit extra bekendge-
maakt, onder andere op de website van 
onze parochie: www.maria-laetitia.nl locatie 
Gaanderen, op facebook of in de lokale 
kranten.

Zaterdag 30 oktober 19.00 uur is er zo’n 
speciale eucharistieviering: een gezinsviering. 
De voorganger is pastor Tilma en de zang 
wordt verzorgd door het koor Liberate. 
In deze viering zijn de verhalen speciaal 
afgestemd op kinderen. Zij worden uitgeno-
digd actief deel te nemen aan het aanbod en 
er zijn plaatsen voor in de kerk gereserveerd 
voor de kinderen.

Zondag 7 november is er om 9.30 uur een 
eucharistieviering waarin het Inter-Parochieel 
Koor (IPK) onder leiding van Bart Rysavy de 
zang verzorgt. De celebrant in deze viering is 
pastor Tilma.

Duizendpoot	in	de	schijnwerpers	

Allerzielen
Allerheiligen (1 november), een christelijke 
feestdag ter nagedachtenis aan alle heiligen 
en martelaren, wordt in onze kerken tegen-
woordig minder gevierd dan vroeger het geval 
was. Daarentegen is Allerzielen (2 november) 
uitgegroeid tot een indrukwekkende gedenk-
dag voor onze geliefde overledenen. Ook in 
onze geloofsgemeenschap wordt Allerzielen 
gevierd en herdenken wij onze geliefde 
overledenen. 

Op dinsdag 2 november om 19.00 uur is er 
een gebedsviering Allerzielen.
Dan noemen wij de namen van de overle-
denen van het afgelopen jaar, worden er 
kaarsjes gebrand en kunt u de graven van 
uw overleden familieleden besprenkelen met 
wijwater. 
De naaste familie van wie het afgelopen 
jaar een geliefde is overleden, ontvangt een 
persoonlijke uitnodiging. 

die Bergh’s Vocaal ten gehore bracht. En tijdens een instrumentaal 
intermezzo speelde hij, samen met zijn vader Ben Simmes, de zes 
Roemeense dansen van Béla Bartóc voor viool en piano.

We hopen dat velen van u hebben genoten van de prachtige zang 
en muziek tijdens alle vier de concerten waarvoor de koren: Bergh’s 
Vocaal, het Gaanderens Mannenkoor, Con Spirito, Jeugdkoor van 
de Ulftse Nachtegalen en Luscinia en het Gemengd koor van de 
Augustinus-Martinus Geloofsgemeenschap, onder de bezielende 
leiding van Ben Simmes, en solisten Jelmer Simmes (viool), Pauline 
Lotichius (dwarsfluit) en Julian Simmes (piano) garant staan. En wij 
danken u allen hartelijk voor uw komst naar deze zondagmiddagcon-
certen en uw giften na afloop van het concert.  

Foto: Hans Aarntzen

Vleugelconcerten weer achter de rugVleugelconcerten weer achter de rug

Na de viering mag de familie het kruisje 
ophalen dat in de Mariakapel hangt.
Een stil moment van herinnering aan degenen 
die we missen. 
En troost om samen te bidden voor hun zielen-
rust en te mogen vertrouwen op de goedheid 
van God de Vader, die allen die Hij liefheeft 
voor eeuwig opneemt in Zijn Hemelhuis.
De zang in de Allerzielenviering wordt 
verzorgd door het gemengd koor onder 
leiding van Ben Simmes. 

Dit is een portret van Liesbeth Jansen om haar 
eens welverdiend in het zonnetje te zetten.
Liesbeth is behalve kosteres met de vele, 
vele taken die bij dit werk horen, ook lid van 
de Locatieraad. Ze vergadert met de lokale 
bestuursleden en denkt mee over het lokale 
beleid. En ze neemt bij de vele activiteiten 
die georganiseerd worden, een groot aandeel 
van het werk dat er dan weer gedaan moet 
worden, op zich. 
Ook verzorgt Liesbeth een deel van de 
administratie van de geloofsgemeenschap. 
Zo typt ze, in overleg met Riek Wolsink die 
alle misintenties verzamelt en het rooster 
van de vieringen bijhoudt, het inlegvel dat u 
elke keer in de Vreugdebode vindt. Liesbeth 
houdt bij wie zich opgeven voor vieringen 
of concerten, onderhoudt contacten met de 
pastores en belt regelmatig naar het centraal 
secretariaat. Samen met Riek bestelt ze de 
weekendboekjes, de kaarsen, de paaskaars 
en wat al niet meer 
En sinds een half jaar is Liesbeth, samen 
met Gerard Smits, druk met de invoer van 
docbase, het programma voor de kerkelijke 
ledenadministratie.

Verder ontvangt Liesbeth de bezoekers aan 
kerk en pastorie; van zangers die een keer 
extra willen repeteren in de kerk tot de piano-
stemmer of uitvaartondernemers.
De vele vrijwilligers die op vele dagen in de 
pastorie of kerk actief zijn, kunnen altijd bij 
Liesbeth terecht met vragen en meestal weet 
ze het antwoord! Liesbeth opent de deur, 
zorgt voor koffie en thee en in de winter is op 
tijd de verwarming aan.
Daarnaast is Liesbeth lid van het gemengd 
koor. Ook daar heeft ze, behalve dat ze een 
gewaardeerde alt is, een bestuursfunctie en 
verzorgt ze de e-mail die aan de koorleden 
gezonden wordt. Liesbeth is ook regelmatig 
te horen als lector tijdens de eucharistievie-
ringen en bij de inspiratievieringen is ze een 
van de vaste voorgangers.
En dan nog de schoonmaak van pastorie 
en kerk. Het ziet er altijd pico bello uit. En 
wanneer er een extra klusje gedaan moet 
worden, kloppen we nooit tevergeefs bij 
haar aan. Bezorgen van de Vreugdebode, 
boodschappen doen voor wat in de pastorie 
nodig is; de vraag rijst: Ben jij nog wel eens 
thuis?

„Ja, soms is het wel heel druk”, geeft 
Liesbeth toe, „maar ik probeer er thuis zeker 
ook voor Ton te zijn, en voor de kinderen. En 
ik wandel graag en een paar keer per week 
ga ik sporten of loop ik hard.” 

Foto: Nienke Rabelink.

Zondag 14 november is er een inspiratie-
viering met het Klarinetkwartet van het 
Symfonisch Blaasorkest Gaanderen. Ook dit 
belooft weer een prachtige viering te worden. 
Tijdens deze viering kunt u luisteren naar 
inspirerende teksten en naar mooie muziek 
van de 4 klarinettisten: Jos Rabelink, Nadine 
Boelee, Wietske van der Hoeve en Miryam van 
Mierlo.
Na afloop van de viering kunt u elkaar 
ontmoeten onder het genot van een kopje 
koffie of thee. 
U bent van harte welkom! De vieringen op 
zondagochtend beginnen zoals gewoonlijk 
om 9.30 uur.  

Foto: Jos Rabelink

De begraafplaats achter de St. Martinuskerk en 
de Urnenbegraafplaats op het Monicakerkhof 
zullen deze avond prachtig verlicht worden 
door de vele kaarsen die er dan branden.

Wij wensen u een goede viering van 
Allerzielen.
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Silvolde - Varsseveld

Overleden 

30-07-2021 J.A.E.A.  van Ree
03-08-2021 M.T.H.  Jansen
04-08-2021 J.M.  Bergervoet-Lukassen
29-08-2021 M.T.J.  Bergevoet
09-09-2021 H.J.E.M.  Pierik
11-09-2021 W.L.  Bergervoet

Wij bidden voor hun eeuwige rust en wensen hun 
familie veel sterkte en kracht voor de komende tijd.

Bestuur	
Parochie	Maria	Laetitia	

is	op	zoek	naar	jou!
Binnen het parochiebestuur Maria Laetitia zijn 
momenteel de onderstaande functies vacant:

•	Vicevoorzitter

•	Portefeuillehouder	Begraafplaatsen

•	Lid	zonder	specifieke	portefeuille

Naast het pastoresteam werkt het bestuur 
aan een goede toekomst voor de parochie. 

Wil je daaraan bijdragen? 
Beschik je over bestuurlijke financieel/administratieve 

en/of communicatieve vaardigheden in de breedste 
zin van het woord? 

Dan wil het bestuur graag in contact met je komen.
Naast bovengenoemde voorwaarden wordt, 

overeenkomstig het gestelde in het 
‘Algemeen Reglement voor het bestuur van een 
parochie’- profielschets RKK-bisdom reglement- 

verwacht dat je:

•	Praktiserend	rooms-katholiek	bent.

•	De	leer	van	de	katholieke	kerk	onderschrijft.

•	Een	levensstaat	voert	die	daarmee	overeenstemt.

•	Woonachtig	bent	in	de	Parochie	Maria	Laetitia.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt deel uit 
van de benoemingsprocedure.

Nadere informatie voor bovengenoemde vacatures 
kunnen worden verstrekt door pastoor Hans Pauw, 

e-mailadres: h.pauw@mlparochie.nl, 
telefoon: 06 - 30 16 29 27.

SILVOLDE

Allerzielen	2021
Ook dit jaar is er weer de dag waarop we met zijn allen terugdenken 
aan degenen die ons zijn voorgegaan, in het bijzonder hen die we het 
afgelopen jaar hebben moeten loslaten. 
Volgens de rooms-katholieke traditie doen we dat op 2 november met 
Allerzielen. 
Natuurlijk denk je dagelijks aan hem of haar die je lief was en die 
je bent kwijtgeraakt. Maar op Allerzielen geven we dat een bijzon-
dere vorm. We komen dan met zijn allen bij elkaar, in ons eigen 
Mauritiuskerkgebouw, om lief, leed, herinneringen, warmte en 
dankbaarheid te delen. 
De laatste jaren hebben we, vanwege corona, vaker en ook anders 
afscheid moeten nemen van mensen die ons lief waren, die in ons 
leven een eigen plek hadden. We hopen op 2 november weer ‘gewoon’ 
met zijn allen bij elkaar te kunnen komen.
Tijdens de allerzielenviering noemen we de namen van de overlede-
nen van het afgelopen jaar, ontsteken kaarsen met hun naam erop 
en gedenken hen in woord, gebed en zang. Zo proberen we samen 
de liefde voor hen te delen en de hoop te versterken dat het afscheid 
niet voor altijd is.

Van alle parochianen van wie bij ons bekend is dat ze het afgelo-
pen jaar zijn overleden, ontvangen de nabestaanden een persoonlijke 
uitnodiging. Mocht u twijfelen of dat bij ons bekend is, bijvoorbeeld 
omdat er geen kerkelijke afscheidsviering is geweest, en stelt u wel 
prijs op een herdenking in de allerzielenviering, neem dan contact op 
met een van ondergetekenden.
Natuurlijk is verder iedereen die erbij wil zijn, voor zichzelf of uit 
solidariteit, van harte welkom.

De viering vindt plaats op dinsdag 2 november om 19.00 uur in ons 
Mauritiuskerkgebouw.
Mochten er vanwege corona toch nog beperkingen zijn, dan wordt dat 
gecommuniceerd via de Nieuwsbrief.

Werkgroep Avondwake van de Mauritiusgeloofsgemeenschap

Contactpersonen:
- Leo te Brinke, tel. 0315 - 32 32 12, leotebrinke@hetnet.nl.
- Harrie Jorna, tel. 0315 - 32 52 12, harriejorna@hotmail.com.

Foto: Susan Spekschoor
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• DUURZAME TECHNIEKEN
• GAS, WATER EN ELEKTRA
• SANITAIR EN BADKAMER
• LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN
• SERVICE EN ONDERHOUD
• VERWARMING EN AIRCO
• ZINK- EN DAKWERK

JANSEN 
TERBORG

BOUW

Al 140 jaar staat familiebedrijf Jansen 
Terborg voor betrokkenheid en kwaliteit, 

een belofte die van generatie op 
generatie is doorgegeven. Wij zijn er 

voor het kleine onderhoud tot aan het 
realiseren van uw droomwoning!

Luc Jansen I Postbus 117 I 7060AC Terborg
0315 323 107 I info@jansenterborg.nl I www.jansenterborg.nl

Azewijn - H. Mattheus 
Mattheusplein 1, 7045 AC  Azewijn  tel. 0314 - 65 12 56 
E-mail: rkazewijn@mlparochie.nl
NL89 RABO 0374 6064 39

Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus
Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedenbroek  tel. 0315 - 65 12 84 
E-mail: rkbreedenbroek@mlparochie.nl
NL88 RABO 0310 4000 23  
Secretariaat: eerste woensdag van de maand 
van 10.00 - 12.00 uur.

Dinxperlo - De Goede Herder 
Allee 58/A, 7091 AM  Dinxperlo  tel. 0315 - 65 14 96 
E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl
NL17 RABO 0313 9044 56 
Secretariaat: woensdag van 10.00  - 11.00 uur en 
vrijdag van 10.00 - 11.00 uur.

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming/H. Geest 
- H. Martinus Wijnbergen/De Huet
Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL  Doetinchem  tel. 0314 - 39 10 91
E-mail:  rkdoetinchem@mlparochie.nl
Rekeningnummer OLV. Tenhemelopneming:
NL95 ABNA 0533 0352 87 - kerkbalans
NL81 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties
NL88 INGB 0001 0210 10
NL37 ABNA 0533 0377 86
NL82 RABO 0384 3514 76
NL68 RABO 0384 3994 52 - onderhoud begraafplaats
Secretariaat: 
maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur.

H. Martinus Wijnbergen/De Huet 
NL45 INGB 0000 8332 16 - rekening courant
NL20 RABO 0384 3480 33 - rekening courant Wijnbergen
NL36 RABO 0314 3167 52 - rekening courant/kerkbalans De Huet
Secretariaat: 
maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur

Etten - H. Martinus
Dorpsstraat 19, 7075 AC  Etten  tel. 0315 - 34 24 98
E-mail: rketten@mlparochie.nl
NL23 RABO 0317 8004 50  - rekening courant
NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans
Secretariaat: woensdag 10.00 - 11.00 uur en na vieringen. 

Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus
Kerkstraat 72, 7011 CP  Gaanderen.  tel. 0315 - 32 32 23 
E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl
NL76 RABO 0115 3918 27 - rekening courant
NL17 RABO 0115 3013 21 - kerkbalans
Rekeningnummer H. Augustinus:
NL67 RABO 0115 3105 09 - rekening courant
Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur, 
donderdag 14.00 - 15.00 uur.

Gendringen - H. Martinus 
Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT  Gendringen  tel. 0315 - 68 13 64
Contactpersoon Kerkbalans, Ronald Giesen,  tel. 0315 - 63 24 12 
E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl
NL24 RABO 0116 3024 29 - betalingen, vieringen en intenties 
NL94 RABO 0116 3936 10 - kerkbalans
Secretariaat: maandag van 13.30 - 15.30 uur (ingang aan de 
Staringstraat).

Megchelen - H. Martinus 
Past. Mölderstraat 2, 7078 BB  Megchelen  tel. 0315 - 37 76  58 
E-mail: rkmegchelen@mlparochie.nl
NL62 RABO 0132 7006 62

Netterden - H. Walburgis 
Netterdensestraat 8, 7077 AB  Netterden
Contactadres: Frank Simmes  tel. 0315 -  38 61 09 
E-mail: rknetterden@mlparochie.nl
NL67 RABO 0326 6138 54.

Silvolde - H. Mauritius 
Secretariaat: De Breide 75, 7064 AT  Silvolde  tel. 06 - 55 48 99 56 
E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl 
Secretariaat Het Anker: Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde 
donderdag 09.00 - 10.00 uur 
NL50 RABO 0359 1003 33 - kerkbijdrage 
NL21 RABO 0359 1704 04 - kerkhof. 
NL62RABO0359147550 - overige zaken.

Terborg - H. Georgius
Hoofdstraat 39, 7061 CG  Terborg tel. 0315 - 32 30 60
E-mail: rkterborg@mlparochie.nl
NL40 ABNA 0936 2497 57 - kerkbalans
NL97 RABO 0359 1232 52 - rekening courant
Secretariaat: woensdag 09.00 - 11.00 uur en volgens afspraak.

Ulft - HH. Antonius-Petrus & Paulus
J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT  Ulft tel. 0315 - 68 12 75 
E-mail: rkulft@mlparochie.nl
NL88 RABO 0363 8098 72 - kerkbalans Petrus en Paulus 
NL72 RABO 0363 8005 57 - Antonius
NL41 RABO 0363 8759 99 - Antonius - kerkbalans
Secretariaat: maandag en donderdag van 9.00 - 12.00 uur.

Varsselder-Veldhunten - HH. Martelaren van Gorcum 
Hoofdstraat 31, 7076 AG  Varsselder
Secretariaat:  tel. 0315 - 34 20 44 
E-mail: rkvarsselder@mlparochie.nl
NL57 RABO 0153 1012 10. 

Varsseveld - H. Laurentius
L. Veldkamp, 
Doetinchemseweg 21, 7051 AB  Varsseveld  tel. 0315 - 24 21 25
E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl
Secretariaat: H. Damen, 
Graaf van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld.  tel. 0315 - 24 12 40
NL69 RABO 0364 8884 66.

VOOR EEN PROFESSIONELE VOETBEHANDELING
BENT U VAN HARTE WELKOM IN MIJN SALON

PEDICUREPRAKTIJK
LIDY	VAN	DER	EERDEN

	 	 	
	 	 	 06	-	81	72	12	72
	 	 	 vdeerden1@outlook.com

	 	 	 Donker	Curtiuslaan	1
	 	 	 7003		AG		Doetinchem		
	 	 	
	 	 	 Behandeling alleen op afspraak

Adressen	en	bankgegevens	van	de	geloofsgemeenschappen	Parochie	Maria	Laetitia

Eric 06-221 874 27 & Rutger 06-290 52 155

Showroom (alleen op afspraak): Varsseveldseweg 130b Doetinchem

www.slootpianoservice.nl

Muziekschool Oost-Gelderland... 
Vakkundig begeleid door:

•  Stemmen, onderhoud en reparatie
•  Transport, verhuur en opslag
•  Dealer van FEURICH piano’s en vleugels:    
  topkwaliteit voor een ongelofelijke prijs!  

•  Verkoop occasions met garantie  
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Rust en ruimte

De goede dingen doen. De juiste keuzes maken. In het verdriet van het moment 

is dat niet makkelijk. Precies daarom zijn wij er. Met onze ervaring zorgen wij 

voor rust. Zodat je alle ruimte krijgt voor een passend afscheid.

Agelink Uitvaartzorg. Al ruim 70 jaar een begrip in de Achterhoek. 

Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week, bel gerust. 
Bel 0314-32 46 67 of kijk op agelinkuitvaart.nl

Uitvaartcentrum Agelink Uitvaartcentrum de Burcht
Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem Wijnwaarden 43, 7061 BW Terborg
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